
 

Zápis ze schůze Řídícího výboru MAP II 

Datum a čas jednání: 10. 3. 2020 od 17:00 

Místo jednání: zasedací místnost MAP II, náměstí Míru 30, Mělník, 276 01, (2. patro) 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Zapisovatel: Karolina Stránská 

 
Program jednání: 

1) uvítání účastníků 

2) informace řídícímu výboru o průběhu realizace projektu 

3) informace o čerpání 

4) návrh dalšího postupu při realizaci projektu 

5) návrhy dalších aktivit 

6) diskuze, dotazy 

7) ukončení 

 
1. PhDr. Marcela Pánková, PhD., která moderuje jednání, přivítala všechny zúčastněné a zahájila 

třetí jednání Řídícího výboru projektu MAP v ORP Mělník II. Konstatuje, že je Řídící výbor 

usnášeníschopný. 

Připomíná přítomným, že se v tomto roce jedná o první jednání (podmínkou jsou dvě setkání 

za rok). V případě potřeby bude samozřejmě výbor svolán nebo budou členové vyzváni ke 

schvalování dokumentů formou per rollam. Dodává, že pracovní skupiny mají povinnou 

četnost setkání 4x za rok a domlouvají si schůze samostatně. 

2. Přítomni jsou seznámeni s průběhem realizace Místního akčního plánu II ORP Mělník. Marcela 

Pánková vyzývá přítomné členy pracovních skupin ke spolupráci v několika oblastech. 

Členové pracovních skupin se snaží aktivně pracovat na přípravě aktivit, které plánují v tomto 

roce uskutečnit. Vyzývá přítomné členy jednotlivých PS, aby ostatním členům Řídícího výboru 

představili svoji činnost a navržené či zrealizované aktivity. Zmiňuje, že veškeré podklady 

k aktivitám jsou také na stránkách www.vyhlidky.eu, na záložce MAP II. 

3. Přítomní členové PS informují o svých aktivitách a M. Pánková komentuje jednotlivé aktivity 

z pohledu finančního čerpání. Je rozebráno také finanční čerpání za jednotlivé PS jako celky. 

4. Karolina Stránská seznamuje členy ŘV s dalším postupem realizace MAP II ORP Mělník. Nyní 

odborný tým pracuje na aktualizaci Analytické, strategické i implementační části MAP II. Má 

shromážděné dotazníkové šetření, které už je téměř vyhodnocené. Aktualizace musí být 

předložena řídícímu orgánu do měsíce června t.r. 

5. Přítomní členové PS informují o plánovaných aktivitách. K. Stránská uvádí, že v současné situaci 

v rámci opatření proti šíření COVID-19, jsou aktivity utlumeny a vyčkáme na další vývoj s tím, 

že celkové plnění povinných aktivit projektu by mělo být v rámci plánu na rok 2020 splněno 

v každém případě. 

6. Následně probíhá krátká diskuze. 

7. Marcela Pánková jednání uzavírá, děkuje přítomným za účast a aktivní spolupráci. Jednání 

končí v 18:05. 

 

Dne 10.3.2020 zapsala Karolina Stránská 

http://www.vyhlidky.eu/

