
 
 

                             

REGION HANÁ 

Z A P S A N Ý  S P O L E K 

 

Region HANÁ, z.s 
Náměstí T.G.Masaryka 99 

 

783 44 Náměšť na Hané 
tel.: +420 585 754 622 

region.hana@seznam.cz 

 

V Náměšti na Hané         Datum: dne 28. 04. 2017 
 
 
 

Zápis 05/2017 ze setkání aktérů školství v rámci MAP vzdělávání v ORP Konice  
25. 04. 2017 od 14:00 ve Smržicích – restaurace u Hřiště 

 
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000113 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina  

Prezenční listina je přílohou zápisu 

 

Program jednání: 

1) Výroční zpráva 2016 a plán činnosti na rok 2017 MAS Region HANÁ, z.s. 

2) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) – informace o pokroku, informace  

o plánovaných výzvách pro školy z MAS pro r. 2017 

3) Informace o dalším pokroku v rámci projektu MAP vzdělávání v ORP Konice 

4) Diskuse a různé 

 

 

Ad 1) 

Setkání aktérů školství zahájila předsedkyně spolku Mgr. Marta Husičková, která přítomné uvítala, předala 

slovo manažerovi MAS Region HANÁ Ing. Jaroslavovi Brzákovi, který přítomné pozdravil a stručně představil 

program setkání.   

Předsedkyně spolku Mgr. Marta Husičková komentovala Výroční zprávu MAS Region HANÁ za rok 2016, 

kterou obdrželi účastníci setkání emailem předem. 

Manažer Ing. Jaroslav Brzák představil plán činnosti RH na rok 2017 (viz příloha k výroční zprávě – Plán 

činnosti).  

Ad 2) 

Ing. Brzák představil postup ve strategii CLLD. Účastníkům setkání byly představeny interní postupy pro 

všechny operační programy a pro program rozvoje venkova. Dále byly představeny kritéria pro výběr 

projektů. J. Brzák informoval, že kancelář nyní pracuje na tvorbě postupů a kritérií, které budou nadále 

schvalovat ŘO. Kancelář MAS v současnosti pracuje na odevzdání oprav strategie CLLD ve II. vlně věcného 

hodnocení.  

Ing. Brzák dále představil harmonogram a specifikace plánovaných výzev v rámci MAS, důraz kladl na výzvy 

v oblasti školství.  
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Ad 3) 

 
Ing. Ludmila Solovská, manažer a facilitátor aktivit MAP, informovala o schůzkách a jednáních, která v rámci 
projektu proběhla, dále o školeních v rámci budování znalostních kapacit a o činnosti a plánovaných 
výstupech jednotlivých pracovních skupin. V neposlední řadě Ing. Solovská informovala o kreativní soutěži 
pro MŠ a ZŠ, která probíhala na území ORP Konice.  
 

Ad 4) 

 
V rámci tohoto bodu bylo diskutováno o možných projektech jednotlivých obcí v rámci výzev MAS a dále o 
konkrétních výstupech jednotlivých pracovních skupin a jejich využití nejen pro školy v ORP Konice. 
 
Mgr. Marta Husičková, předsedkyně MAS, a Ing. Ludmila Solovská, manažer a facilitátor aktivit MAP, 
přítomným poděkovaly za jejich účast, podmětné dotazy a připomínky a setkání ukončily.  
 
 
Příloha č. 1: Prezenční listina s kontakty 

Příloha č. 2: Výroční zpráva MAS Region HANÁ, z.s. za rok 2016 

 

 

 

 

Zapsala dne 28. 04. 2017       Ing. Ludmila Solovská, v.r.  
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