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Zápis z 3. jednání  Řídícího výboru MAP 

Místo:  Magistrát města Ostravy (budova Nové radnice),  Prokešovo nám. 8,  

729 30 Ostrava;  

Místnost: Zasedací místnost č. 206a 

Datum:  28.6.2016  

 

Přítomni a omluveni: viz prezenční listina  

 

1. Přivítání účastníků a členů ŘV MAP  

2. Jednohlasný souhlas a schválení 2 nových členů ŘV MAP – doc. Mgr. Tomáše Jarmary, 
Ph.D. (OU);  PhDr. Pavla Grenara (ČŠI);  

3. Jednohlasný souhlas s doplněním strategického rámce v analytické části o analýzu 
inkluzivního vzdělávání - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám v rámci 
Statutárního města Ostravy v oblasti vzdělávání, zařazení strategických dokumentů MAS 
a s doplněním projektových záměrů ÚMOB Slezská Ostrava do tabulek obsahujících 
projektové záměry pro IROP.  

4. V rámci analýzy investičních potřeb byly zmapovány veškeré investiční potřeby škol a 
školských zařízení bez ohledu na financovatelnost z IROP. PS budou s těmito náměty 
dále pracovat. 

5. Investiční potřeby škol a školských zařízení jsou zpracovány ve formě tabulek (jsou 
součástí SR). Tabulky jsou vytvořené v souladu s metodikou MAP a rozděleny na projekty 
financovatelné z IROP a ostatní. Aktualizace investičních záměrů je dle metodiky možná 
nejdřív za 6 měsíců, bude předmětem jednání ŘV konaného v prosinci 2016, tak, aby 
žadatelé mohli v termínu do 02/17 doložit soulad projektu předkládaného do IROP se SR 
MAP.  Aktuálně schválený SR (informace o zařazení projektu a jeho schválení v rámci SR) 
bude rozeslán školám a zřizovatelům s aktuálními informacemi a s výzvou k předložení 
aktualizovaných, popř. nových projektových záměrů. Výzva se bude týkat aktualizace 
projektových záměrů, jejich doplnění, upravení aktuálního rozpočtu a projednání 
souhlasu s realizací projektů škol a školských zařízení se zřizovateli. Předpokládaný 
termín doložení změn a souhlasů bude stanoven do konce listopadu 2016.  

6. Součástí projektů musí být bezbariérovost – bude nutné projektově upravit některé 
projekty a současně s tím také plánované rozpočty. V rámci projektových fishí nebyly 
definovány podporované okruhy, bude předmětem případné aktualizace projektového 
záměru. 

7. ORP Ostrava je sociálně vyloučenou lokalitou, projekty do IROP musí být směřovány do 
výzvy určené pro SVL. 

8. Podnět ŘV na RSK, aby byla zařazena i podpora financování hřišť v rámci IROP. 

9. Investice do MŠ s vazbou na růst kapacit – podnět ŘV k možnosti financování 
investičních potřeb MŠ bez vazby na zvýšení kapacity zařízení. 
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10. Celé ORP Ostrava je v ITI Ostravsko, alokace finančních prostředků by měla být 
dostatečná. Primárně by měli žadatelé žádat o dotace v rámci ITI. Odbor strategického 
rozvoje  bude nápomocen v podávání informací  z titulu využití maximální výše dotace 
pro projekt. 

11. Od září 2016 budou probíhat pro zřizovatele, školy a školská zařízení vzdělávací aktivity, 
semináře, kulaté stoly, dobré praxe; rovněž bude započato rozpracovávání témat 
z jednání pracovních skupin. Přihlašování na vzdělávací aktivity bude možné 
prostřednictvím přihlašovacího portálu uveřejněného na web. stránkách 
https://map.ostrava.cz/ . 

12. SR, SD bude zveřejněn ve zkrácené verzi bez analytické části na web. stránkách projektu 
MAP ORP Ostrava https://map.ostrava.cz/ 

13. Dne 20.6.2016 proběhlo koordinační setkání KAP a MAP, je zájem aby tato jednání 
pokračovala i mezi KAP a MAP i jednotlivými MAP-y  navzájem, pozitivní hodnocení 
setkání. Velmi kompatibilní. Řada opavských a ostravských škol bude chtít mezi sebou 
síťovat v oblasti inkluze, polytechniky, cizích  jazyků a dalších dovedností; podpora 
tematických sítí – Ing. Krist, MAS Opavsko 

14. Příští jednání ŘV MAP se uskuteční v prosinci 2016; bude nutná maximální účast členů 
ŘV z titulu schvalování aktualizovaných projektových záměrů a fishí 

 

Přílohy č.: 

1. Strategický rámec MAP ORP Ostrava 

2. Tabulka projektových fishí (záměrů) dle metodiky MAP (Investiční záměry – tabulky IROP, 
Investiční záměry – tabulky mimo IROP) 

Zkratky: 

SR-Strategický rámec 

SD-Strategický dokument 

ČŠI - Česká školní inspekce 

ITI-Integrované teritoriální investice 

IROP-Integrovaný regionální operační program 

ORP-Obec s rozšířenou působností 

PS-Pracovní skupina 

ŘV-Řídící výbor 

OU-Ostravská univerzita 

MMO-Magistrát města Ostravy 

MAP-místní akční plán 

KAP-krajský akční plán 

MAS-místní akční skupina 

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Zpracoval: Ing. Sládečková, Ing. Karabínová 
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