PAUŠÁLNÍ PŘÍSPĚVEK PARTNERŮM MAP CHOMUTOVSKO II NA ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ
A PODMÍNKY JEHO ČERPÁNÍ
Z rozpočtu projektu MAP II Chomutovsko je na období březen – prosinec 2020 vyčleněna každému
z níže definovaných členů Partnerství MAP alokace 10 000 Kč na vzdělávací aktivity tohoto typu:
a. Nákup vzdělávacích pomůcek, literatury, vzdělávacích a metodických materiálů v pilotním
množství
- pilotní množství znamená takový počet kusů, který umožní učitelům pomůcku nebo
knihu vyzkoušet při výuce a ověřit si její vhodnost a potřebnost pro plošné zavedení do
výukového programu. Případné plošné zavedení bude muset být již hrazené z jiných
zdrojů;
- práce s pomůckou, knihou, vzdělávacím nebo metodickým materiálem musí být
představena na příslušné tematické pracovní skupině MAP, nebo formou videopříspěvku
či recenze na webových stránkách projektu, a to nejpozději do června 2021;
- pomůcka, kniha, vzdělávací nebo metodický materiál musí být v případě zájmu zapůjčeny
jinému partnerovi z území ORP Chomutov k vyzkoušení;
- nakoupená pomůcka, kniha, vzdělávací nebo metodický materiál je ve vlastnictví MAS
Sdružení Západní Krušnohoří.
b. Exkurze, výlety, návštěvy výstav, veletrhů, škol, muzeí, galerií, knihoven, památníků a jiných
vzdělávacích zařízení, zařízení poskytovatelů sociálních a prorodinných služeb a neformálních
vzdělávacích aktivit, institucí veřejné správy a institucí důležitých pro rozvoj občanských
a sociálních kompetencí, zaměstnavatelů, atp. s pilotním počtem žáků (maximálně 2 třídy
jedné školy) za účelem obeznámení se s přínosem takové návštěvy a jejím využitím při výuce
- partner musí návštěvu zdokumentovat (fotodokumentace, prezenční listiny, krátká
zpráva1) a podat o jejím průběhu a přínosu informaci, využitelnou pro další partnery
MAP, a to buď formou prezentace na příslušné tematické pracovní skupině MAP, nebo
formou článku na webové stránky projektu, a to bezprostředně po realizaci akce;
- pro schválení exkurze není potřeba, aby se jí zúčastnili dva či více partnerů.
c. besedy se spisovateli a jinými umělci, politiky, zástupci různých profesí, a to pro pilotní
skupinu dětí nebo žáků (max. 6 tříd)
- besedy musí být zdokumentovány (fotodokumentace, krátká zpráva)2 a jejich průběh
a přínos představen na příslušné pracovní skupině MAP, nebo shrnut v článku na webové
stránky projektu, a to bezprostředně po realizaci besedy.
d. Pořádání herních odpolední, workshopů, diskuzních fór, posezení při kávě atp. se zákonnými
zástupci žáků/dětí a žáky/dětmi, a to v pilotním množství 1 odpoledne

1

Fotodokumentace, prezenční listiny a krátká zpráva budou sloužit jako podklady pro úhradu faktury a budou
k faktuře připojeny.
2
Dtto bod 1)

-

workshopy atp. musí být zdokumentovány (fotodokumentace, prezenční listiny, krátká
zpráva)3 a jejich průběh a přínos představen na příslušné pracovní skupině MAP, nebo
shrnut v článku na webové stránky projektu, a to bezprostředně po realizaci akce.

Všechny jmenované aktivity musí přispívat k naplňování cílů Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání v území ORP Chomutov, schváleného Řídícím výborem MAP dne 9.12.2019, viz
https://www.mapchomutovsko.cz.
Další pravidla, postupy a podmínky čerpání
-

-

-

-

-

-

pokud partner alokaci nevyčerpá do 31.12.2020, nevyčerpaná částka se do dalšího
kalendářního roku nepřevádí a může být použita na jiné aktivity projektu;
faktury musí být k proplacení předloženy MAS SZK nejpozději do 31.12.2020. Pokud
budou předloženy do 16. 12. 2020, potom budou proplaceny dodavatelům ze strany MAS
ještě v roce 2020;
partner postupuje tak, že si vybere v souladu s podporovanými aktivitami, jmenovanými
výše, akci, pomůcku, atp., kterou chce zakoupit, informuje o tom realizační tým projektu
MAP Chomutovsko II tím, že vyplní objednávkový formulář (odkaz na něj najde také na
webových stránkách projektu www.mapchomutovsko.cz);
realizační tým provede monitoring trhu a zjistí, zda vybraná aktivita je za cenu obvyklou;
v případě, že bude cena vybrané aktivity/pomůcky od ceny obvyklé odlišná, musí si
partner vybrat podobnou pomůcku/aktivitu z konkurenčních nabídek za cenu obvyklou;
po shodě s partnerem realizační tým projektu MAP Chomutovsko II zajistí následně
vybranou (nebo náhradní) aktivitu/pomůcku, a to pokud možno v termínu, požadovaném
objednavatelem (partnerem), vždy však po odsouhlasení termínu partnerem;
partner si může vybrat jenom takovou pomůcku nebo aktivitu, kterou si do té doby žádný
jiný partner nevybral (zde jsou zveřejněny katalog pomůcek4 a katalog exkurzí5
v minulosti již pořízených či uskutečněných);
partneři se při výběru mohou spojit (například společná beseda pro více partnerů) nebo
spojit musí (v případě aktivit pod bodem b);
při společných aktivitách více partnerů se náklady mezi ně dělí poměrně, tj. ubírá se
z alokací všech zapojených partnerů v poměru k míře jejich zapojení (počet tříd, apod.);
to je vždy se všemi zapojenými partnery domluveno před objednáním aktivity.

Upozornění:
Materiál nebo službu vždy a zásadně objednává MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., SNP 144,
431 44 Droužkovice, IČ 269 99 935. Faktury, které by byly vystaveny na jiného odběratele, MAS
nemůže proplatit a také je neproplatí!!!

3

Dtto bod 1)
https://www.mapchomutovsko.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-13-59cs_1.pdf&original=katalog_POM%C5%AECKY%20MAPII%202018%20a%202019.pdf
4

5

https://www.mapchomutovsko.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-13-59cs_2.pdf&original=katalog_EXKURZE%20MAPII%202018%20a%202019.pdf

Výčet partnerů, kteří mohou být touto formou podpořeni
-

všechny mateřské školy podle IZO v území ORP Chomutov (19)
všechny základní školy podle IZO v území ORP Chomutov (22)
všechny základní umělecké školy podle IZO v území ORP Chomutov (2)
střední škola, zapojená do Partnerství MAP (1, ESOZ Chomutov)
nevládní neziskové organizace, zapojené do Partnerství MAP (2, Člověk v tísni, Světlo
Kadaň)
zařízení neformálního vzdělávání v území ORP Chomutov, zapojená do Partnerství MAP
(2, SVČ Domeček Chomutov, DDM Paraplíčko Jirkov)
knihovny v území ORP Chomutov, zapojené do Partnerství MAP (2, Chomutov, Jirkov)
muzea v území ORP Chomutov, zapojená do Partnerství MAP (1, Oblastní muzeum
Chomutov)

Zpracoval kolektiv zaměstnanců MAP II Chomutovsko
V Droužkovicích dne 2.3.2020
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