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Zápis z jednání PS pro financování 

 
 

Identifikace projektu 

Název a registrační číslo projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711 

Příjemce Město Beroun 

 

Základní údaje o aktivitě 

Číslo jednání PS fin 01/2019 

Aktivita KA02 – Rozvoj a aktualizace MAP 

Pracovní skupina Pracovní skupina pro financování  

Místo a termín konání MěÚ Beroun,  20. 2. 2019, 16,00 - 18,30 hod. 

Aktivitu vedl Ing. Karel Abrahám  

 
 

 

 

1. Představení přítomných členů PS 

 - přítomní členové PS dle prezenční listiny: 

  Ing. Karel Abrahám  Město Beroun, RT MAP 

  pí Berenika Hincová Město Králův Dvůr 

  Mgr. Tereza Houšková Město Beroun, animátor projektu šablon 

  Mgr. Přemysl Landa Město Zdice 

  Ing. Jitka Štembergová Město Beroun, manažer projektu MAP II. 

 

2. Navržené možnosti působení PS vedoucím PS a diskuse o jednotlivých bodech 

 - pomoc při identifikaci finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit, 

 - posouzení potřebnosti, využitelnosti, efektivity a udržitelnosti investičních záměrů v SR  

   MAP 

 - možnosti poradenství v oblasti právní, správní, personální, finanční, účetní apod. 

 - poradenství v oblasti čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU 

 - další možnosti spolupráce zúčastněných subjektů (pedagogicko-psychologická  

    poradna, poradenství v oblasti IT, právník apod.), 

 - prověření a aktualizace investičních akcí uvedených ve SR v dohodě o investičních  

   prioritách, případně zařazení nových investičních projektů. 

 

3. Diskuze k jednotlivým bodům a přijaté závěry 

 Z uvedených naznačených možností náplně činnosti PS pro financování byl jako, v 

 současné době, nejefektivnější posouzen bod - prověření a aktualizace investičních akcí 

 uvedených ve SR v dohodě o investičních prioritách, případně zařazení nových 

 investičních projektů zúčastněných subjektů. 

 Účastníci schůzky se dohodli, že vedoucí PS vypracuje návrh dotazníku, který bude 

 rozeslán jednotlivým zúčastněným subjektům.  
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 Obsah dotazníku bude prodiskutován na další schůzce PS v průběhu března 2019 tak, 

 aby mohl být rozeslán do konce března. Účastníci schůzky se domnívají, že by 

 vyplněné dotazníky mohly být od jednotlivých subjektů vráceny tak, aby případné změny 

 v Dohodě o prioritách mohly být odsouhlaseny ŘV při aktualizaci SR (po 6 měsících), 

 tedy v průběhu června 2019. 

 

 

 

 Zapsal dne 20. 2. 2019 

 Ing. Karel Abrahám 

 

 

 


