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Zápis z2. Zasedání Řídícího výboru PROJEKTU LEPší
KLIMA PRo BoHUMíNsKo.

Termín: 17.5.2oI7 ve 1'4 hodln

Místo: zasedací místnost č,.243 MěÚ v Bohumíně (Masarykova 158)

Přítomni: dle prezenční listiny

Program jednání:

L Zahájení, program jednání.

2. Určení ověřovatele zápisu.

3. lnformace o průběhu realizace projektu.
4. Prezentace vedoucích pracovních skupin.
5. Analytĺcká část s Vymezení problémových oblastí
6. Schválení Strategického rámce.
7. Aktuální výzvy a dotace.
8. Diskuse, dotazy, datšísetkání.

t. Zaháiení, program jednání + 2. Určení ověřovatele zápisu

Předseda Řídícího výrobu lng. Lumír Macura zaháji! jednání, přivítal všechny
přítomné a seznámil členy ŘV s programem jednání. Za ověřovatele zápisu určil
p. lgora Bruzla.

3. lnformace o průběhu realizace

Bc' Radana Vozňáková informovala o průběhu realizace projektu Lepší KL|MA
pro Bohumínsko. Veškeré činnosti a výstupy projektu jsou plněny dle časového
harmonogramu.
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EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturálnÍ a investiční Íondy
operační program Výzkum, vývoj a vzdělávánĺ

Aktivita 1_ Akční plánování

A) Rozvoj partnerství - aktivĺta je průběžně naplňoVána prostřednictvím
tematických setkávání ředitelů a zástupců zřizovatelů škol, zaměřeného
na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání, výměny zkušeností,
sdílení dobré praxe (jednání pracovních skupin, výjezdní porada ředitelů
ZŠ v Karviné a v Bukovci, setkání zástupců MŠ, Zdravá škola Hradec
nad Moravicí, Diskusní fórum ostrava, setkávání příjemců lPo MAP).
Výstupy: prezenční listiny a zápisy z jednání zveřejněné na webových
strá nkách : WWW.mas-bohuminsko.cz

B) Dohoda o prioritách _ proběhla ve třech postupných krocích. Realizační
tým zpracoval agregovaná data z dotazníkového šetření a provedl analýzu
území oRP Bohumín. Pracovní skupiny vytvořili sWoT analýzy, rozvinuly
myš|enkové mapy a vymezily problémové oblastl. Na základě těchto
podkIadů realizačnítým vytvořil Strategický rámec, vč. lnvestičních priorit.

Realizační tým zaslal Řídícímu orgánu vŠvr prvnízprávu o realizace a žádost
o platbu.

Veškeré dokumenty a informace k projektu jsou umístěny na WWW.mas-

bohumínsko a facebooku Le pší KLlMA pro Bohumínsko

4. Prezentace vedoucích pracovních skupin.

Vedoucí pracovních skupin Mgr. Eva Bučková, Mgr. Stanislava Krpcová, Mgr.
Drahomíra Horváthová a lng. Magda Fedorowiczová představili členům Řv
zaměření své pracovní skupiny, jejich členy, stručně zhodnotili průběh práce

na projektu a prezentovalijednotlivé své SWOT analýzy.

5. Analytická část s vymezení problémov'ých oblastí.

lng. Jan Przeczek seznámil přítomné s analytickou částí MAP s vymezením
problémových oblastí a klíčových problémů. Analytická část pokrývá povinná

opatření MAP a výstupem je definování doporučených, průřezových
a volitelných opatření MAP. Popsal přípravu a zpracování podkladů a sWoT
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analÝz, na základě kterých byl zpracován Strategický rámec. Shrnul Vymezené
priority a cíle Strategického rámce, včetně jejich vizualizace.

5. Schválení strategického rámce

Členům Řv uyl elektronicky zaslán Strategický rámec MAP, včetně investičních
priorit s možnostízaslání připomínek do 15. 5.2017. lng. Lumír Macura vyzval
přítomné k diskusi a k připomínkováníStrategického rámce MAP.

K předloženému Strategickému rámci nebyly ze strany přítomných členů Řídícího
výboru žádné návrhy ani připomínky.

lng. Lumír Macura vyzval přítomné členy Řídícího výboru ke hlasování o schválení
Strategického rámce MAP do roku 2023.

H|asování: Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 1

Přítomní členové Řídícího výboru schvalují Strategický rámce MAP do roku 2023

Usnesení č. 1 bylo přijato.

7. Aktuální v'ýzvy a dotace.

lng. Eva Růžičková, manaŽer MAs Bohumínsko, informovala přítomné
o plánovaných výzvách z MAS Bohumínsko, lTl ostravsko a oP VVV.

lng. Sylva Sládečková, zástupce lTl ostravsko doplnila informace k plánovaným
výzvám lTl. Výzvy budou reagovat na potřeby MAP a budou vycházet z analýz
strategických rámců.

Mgr. Pavla Skokanová, manažer pro vzdělávání, prezentovala plánované
projektové záměry bohumínských základních škol v oblasti modernizace
a vybavení učeben v návaznosti na bezbariérovost.
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8. Diskuse, dotazy.

Mgr. Pavla Skokanová seznámila přítomné s plánovanými vzdělávacími akcemi
(šachová aktivita).

lng. Lumír Macura poděkovat realizačnímu týmu a Vedoucím pracovních skupin
za práci na projektu.

Příloha:

Prezenční listina

Prezentace

V Bohumíně,22.5.2ot7

Manažer projektu - finanční manažer, Bc. Radana Vozňáková

ověřovatel zápisu, lgor Bruzl

Předseda Řídícího výboru, lng. Lumír Macura

ÍľlAS
i Název projektu: Lepší KLlMA pro Bohumínsko

Re gist ra čn í č. p roje kt u : cz.o2.3.68 l o.0 / o.0 l L5 _oo5 l oo0o87 6
Tento projekt je spolufinancován z EU'a

B0illJllllĺtllsil0


