
19.4.2017

Akční plán – Aktivity spolupráce 
rozpracované do logických rámců

MAP vzdělávání v ORP KONICE

Řídící výbor v Konici 19.4.2017



19.4.2017

Dle Inspiromatu NIDV Akční plán:

„Řídící výbor rozhodne, pro jaké 
aktivity spolupráce budou zpracovány 

logické rámce“



19.4.2017

Aktivity spolupráce v Akčním plánu: 

• Aktivity 68 – 98, 101 – 118: předpoklad realizace v 
rámci akčního plánu (školní rok 2017/2018 s 
doplněním duben – srpen 2017)

• Aktivity 99, 100, 119 – 133: návrhy možných aktivit, 
realizace v rámci akčního plánu ?



19.4.2017

Návrh usnesení: 

„Logické rámce, pro aktivity spolupráce v rámci 
Akčního plánu vzdělávání v ORP Konice na období 

2017/2018 s doplněním měsíců duben – srpen 2017, 
bude zpracovávat realizační tým v návaznosti na 

aktuální potřeby jednotlivých zdrojů financování.“ 



19.4.2017

Akční plán – Projektové záměry 
zpracované do fáze přípravy projektů 

v rámci MAP vzdělávání v ORP KONICE

Řídící výbor v Konici 19.4.2017



19.4.2017

Dle Inspiromatu NIDV Akční plán:

„Řídící výbor rozhodne, jaké jiné 
projektové záměry budou zpracovány 

do fáze přípravy projektů“



19.4.2017

Aktivity škol v Akčním plánu: 

• Aktivity 1 - 12, 23 - 36: realizace v období 
leden 2017 – prosinec 2018

• Aktivity 13 – 22, 37 - 38: realizace v období 
září 2017 – září 2019

• Aktivity 39 – 48: realizace ?



19.4.2017

Infrastruktura škol v Akčním plánu: 

• Projekty podané v rámci výzvy IROP č. 46, 47 
(Infrastruktura základních škol) 

• Projekty podané v rámci výzvy IROP č. 56 
(Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání)

• Projekty plánované v rámci výzev MAS RH – červen, 
červenec 2017, 500 tis. – 1. mil. Kč 



19.4.2017

Období, na které se bude realizovat 
AKČNÍ PLÁN MAP vzdělávání v ORP 

Konice

Školní rok 2017/2018 s doplněním měsíců 
duben – srpen 2017
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