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Z A P S A N Ý  S P O L E K 

 

Region HANÁ, z.s 
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V Konici    Datum: dne 8. 12. 2016 
 
 
 

Zápis 4/2016  ze školení v rámci MAP vzdělávání v ORP Konice  
7. 12. 2016 od 13:00 na zámku v Konici 

 
 
 

Přítomni: viz prezenční listina  

Prezenční listina je přílohou zápisu 

 

Program jednání: 

Ad1) IROP  Výzva č. 56, 57 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotního vzdělávání – 

(investiční projekty na vybudování či rekonstrukci zázemí a pořízení vybavení v rámci zájmového a 

neformálního vzdělávání) 

Ad2) MAS Region HANÁ – zájmové a neformální vzdělávání (obdoba IROP, v regionálním měřítku, 

menší projekty) 

Ad3) INTERREG V-A Česká republika – Polsko - Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit  

Ad4) Aktuální informace o projektu MAP vzdělávání v ORP Konice  

Ad 1) 

Ing. Nela Kalábová prostřednictvím prezentace představila Výzvu č. 56, 57 – Infrastruktura pro 

zájmové, neformální a celoživotního vzdělávání – (investiční projekty na vybudování či 

rekonstrukci zázemí a pořízení vybavení v rámci zájmového a neformálního vzdělávání) 

 

Na začátku vysvětlila pojmy zájmové x neformální vzdělávání: 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích 

volného času, školních družinách a školních klubech. 

Neformální vzdělávání se uskutečňuje mimo formální vzdělávací systém. Jedná se o organizované výchovně 

vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému. Je dobrovolné. Jsou to všechna 

ta zařízení, spolky či skupiny, které se starají o děti v jejich volném čase. 

Dále informovala o oprávněných žadatelích, typech podporovaných projektů, realizovaných projektech 

v rámci příkladů dobré praxe, hlavních podporovaných aktivitách a způsobilých a nezpůsobilých výdajích 

projektu.  

 

 

 

mailto:region.hana@seznam.cz
http://www.msmt.cz/mladez/strediska-volneho-casu
http://www.msmt.cz/mladez/strediska-volneho-casu
http://www.msmt.cz/mladez/skolni-druziny
http://www.msmt.cz/mladez/skolni-kluby
http://www.msmt.cz/mladez/skolni-kluby
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Ad 2) 

Ing. Nela Kalábová prostřednictvím prezentace představila výzvy, které bude vyhlašovat MAS Region HANÁ 
v rámci integrované strategie Komunitně vedeného místního rozvoje. Podrobně se věnovala především 
výzvám na zájmové a neformální vzdělávání.  

Ad 3) 

Ing. Jaroslav Brzák představil výzvu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Podrobně se věnoval Prioritní 
ose 4 – Spolupráci institucí a komunit, uváděl konkrétní případy možných projektů spolupráce, nabídl 
pomoc při oslovování partnerů z polské strany, motivoval přítomné k účasti a aktivnímu podání 
projektových záměrů v této výzvě. Zodpovídal na dotazy ze strany zúčastněných.  

Ad 4) 

Ing. Ludmila Solovská stručně shrnula dosavadní postup v rámci projektu a představila harmonogram prací 
v následujících třech měsících roku 2017. Dále zahájila diskusi nad nutností aktualizace strategického rámce 
(doplnění o projektové záměry v rámci zájmového a neformálního vzdělávání jednotlivých škol, spolků a 
NNO v ORP Konice), tak aby organizace, které se chystají žádat do výzev č. 56, 57, měli svoje záměry 
zakotveny ve strategickém rámci MAP vzdělávání v ORP Konice. Navrhla konkrétní kroky k dosažení 
aktualizace strategického rámce.   

Proběhla diskuse a zodpovídání kladených dotazů.  

 
 
Příloha č. 1: Prezenční listina s kontakty 

Příloha č. 2: Prezentace IROP – výzva č. 56, 57 

Příloha č. 3: Prezentace INTERREG V-A Česká republika – Polsko  

 

 

Zapsala dne 8. 12. 2016  Ing. Ludmila Solovská  
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