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Projekt „Místní akční plán II v ORP Třinec“ 

 
Zápis z jednání dne 23.4.2019 od 13:00 hod 

 

PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ 
 

 

místo konání:  

Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

 

účastníci jednání: 

viz prezenční listina 

 

Program setkání: 

 

1. Informace z účasti na setkání PS  
Členové se v průběhu dubna 2019 zúčastnili jednání jednotlivých pracovních skupin, řešili 
s nimi strukturu financování projektu MAP II (informace o průběžném čerpání přímých a 
nepřímých nákladů, finanční možnosti pro PS, apod.) 
 
Termíny schůzek všech pracovních skupin na duben 2019: 
PS Polytechnika a digitalizace: 5.4.2019 od 12:30 Bee Partner v hotelu Steelhouse – účast 
Monika Byrtusová 
PS Matematická gramotnost: 1.4.2019 od 14:30 KAPa – realizační tým (Markéta Bobková + 
Kateřina Czempková) 
PS Občanské kompetence: 5.4.2019 od 13:00 BeePartner, v hotelu Steelhouse – účast Monika 
Byrtusová 
PS Podnikavost a kariérové poradenství: 18.4.2019 od 16:00 hodin BeePartner v hotelu 
Steelhouse – účast Pavel Žiška 
PS Rovné příležitosti: 2.4.2019 od 14:00 hodin, ZŠ Vendryně – účast Dalibor Pyszko 
PS Čtenářská gramotnost: 16.4.2019 od 17.00, kavárna knihovny Třinec – účast Dalibor 

Pyszko, Magda Nogová 

 

Každý člen informoval přítomné kolegy z PS o průběhu jednání, kterého se zúčastnil. Shodli 

se, že skupiny uvítají schválení ročního akčního plánu na rok 2020 již v prosinci 2019. Hovoří 

se o možném výjezdním zasedání členů PS na podzim 2019 k tvorbě zmíněného ročního 

akčního plánu. 

 

2. Různé 

Informování o účasti na setkání příjemců IPo MAP. 

Členové PS se shodli, že by uvítali metodickou pomoc ze strany řídícího orgánu, náplň práce 

dle Postupů MAP se jeví komplikovaně, např. hledání jiných finančních zdrojů pro realizaci 

aktivit z akčních plánů z rozpočtu ČR/kraje (čekání na výzvy?), obcí apod. a další uvedené body 

se jeví nereálně.  Požadavek bude předán na realizační tým. 
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3. Rozdělení úkolů a termíny plnění: 

- Průběžná komunikace s ostatními PS a s realizačním týmem 

- pracovní výkazy: zasílat za každý měsíc do 2. pracovního dne na Mgr. Markétu Bobkovou 

- sledování harmonogramu dotačních výzev 

 

4. Termín plnění úkolů:  

duben 2019 

 

5. Termín dalšího setkání: 

14.5.2019, od 13.00 hodin MMT Třinec, malá zasedačka, kancelář odboru SMM, 2. patro, 

kancelář 265 

 

Zapisovatel: 

Ing. Monika Byrtusová – vedoucí PS financování 


