
Pracovní skupina pro fnancovvníí

Povinné úkoly:

 příprava podkladů pro řídící výbor – výstupy z jednání formou doporučení předkládá ŘV MAP;

 plánování nákladů;

 identifikace (doporučení)r  finančních zdrojů pro realizaci  naplánovaných aktivit  (do akčních
plánů)r;

 podíl  na  aktualizaci  dokumentace  MAP  –  mj.  revize  analýzy  stavu  a  potřeb  aktérů  ve
vzdělávání, revize SWOT 3 analýz, aktualizace hlavních problémů k řešení v období do 2023,
popis příčin vybraných hlavních problémů tak,  aby bylo možné následně navrhovat řešení
zacílené na podstatu problému, specifikace možných nápravných kroků, aktualizace Návrhu
priorit rozvoje vzdělávání v území MAP a jim příslušných cílů a aktivit;

 projednání finálního MAP – doporučení ke schválení/neschválení, doporučení změn/úprav;

 projednání doporučení realizačního týmu pro řídící výbor ve věci evaluace;

 spolupráce s ostatními PS;

 dopracování námětů a výstupů z diskuze ŘV na základě pokynu ŘV.

Další možné nepovinné úkoly:

 prioritizace investičních záměrů v SR MAP – nastavení optimální sítě škol a školských zařízení v
území, posouzení zdůvodnění potřebnosti, využitelnosti, efektivity a udržitelnosti investičních
záměrů  předkládaných  do  SR  MAP  v  kontextu  daného  území  (využit metod  prioritizace
investice, popsaných v Postupech MAP II)r;

 vytvoření návrhu jednotné metodiky financování provozu škol a školských zařízení na daném
území,  která  bude  garantovat  kvalitní  zázemí  pro  počáteční  vzdělávání  na  všech  školách
v regionu; 

 zvážení  možnosti společného  postupu  při  nákupu  energií  a  dalších  komodit  vedoucích
k úsporám;

 podpora  škol  v  oblasti poradenství  a  administrativně  správního  servisu  -  právní,  správní,
personální,  finanční,  účetní,  manažerské  poradenství  a  možnost  pomoci  při  čerpání
prostředků  ze  strukturálních  fondů  EU.  Cílem  je  navrhnout  systémová  opatření,  která
povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

Členové: Rovnoměrné složení ze zvstupců obcí v území (především zřizovatelů)r,  ředitelů škol (nebo
jejich delegovaných zástupců)r a odborníků.

Schází se min. 4x ročně. Ze všech jednání PS jsou pořizovány zápisy.

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV           www.map-mh.cz    
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138)r


