POZVÁNKA
MAP II ORP ČB – setkání pracovní skupiny
Financování
Vážení,
dovolte nám, abychom Vás pozvali na 10. jednání pracovní skupiny v rámci projektu OP
VVV „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP České Budějovice, která se uskuteční dne

3. 3. 2021 v 14:30 hod
Kancelář MAS Rozkvět, z.s.; č. 502; Žižkova 12;České Budějovice
Program:
Úvod
Projednání úkolů a návrhů z jednání pracovních skupin
Zpráva z jednání ITI Českobudějovicko
Různé

Pokud se nechcete nebo nemůžete zúčastnit prezenčního jednání, napište: rychlikova@masrozkvet.cz,
vytvořím online místnost.

Za realizační tým projektu
Mgr. Jana Rychlíková
Koordinátor projektu
Příloha záznam z 9. jednání

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice II. (MAP II ORP ČB),
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009525

MAP II ORP ČB – jednání PS Financování (PS Fin)
Termín jednání: 26.11.2020
Místo: České Budějovice, kancelář projektu MAP II ORP ČB
Zápis z jednání/ usnesení:
Předmětem jednání PS Financování byla prezentace informací o zpracování ITI Českobudějovické
aglomerace, které byly poskytnuty Magistrátem města České Budějovice, konkrétně ing. Jíchovou
zastupující IPRÚ Č.Budějovice v MAP II ORP ČB.
Členové PS byli počátkem listopadu 2020 aktivně zapojeni do sběru investičních projektových
záměrů mateřských škol a základních škol ve venkovské oblasti aglomerace, tedy mimo území
města; jednalo se o aktualizaci a rozšíření seznamu projektových záměrů pro oblast školství (MŠ,
ZŠ), který byl pro přípravu ITI magistrátu počátkem února 2020. Aktuálně byly celkem identifikovány
potřeby v rozsahu cca 1,15 miliardy korun, podrobný seznam projektů byl předán magistrátu.
V této souvislosti byla ing. Jíchovou uvedena možnost přípravy tzv. síťového projektu ITI pro
financování prioritních potřeb.
V diskuzi byla identifikována řada neznámých v budoucí agendě ITI a SCLLD, které by mohly mít
negativní vlivy na celý region, nejasnosti v potenciálních překryvech tematických oblastí a
pravidlech financování.
Přítomní členové PS Fin, kteří zastupují venkovské regiony aglomerace Českobudějovicko, při
jednání jednoznačně konstatovali, že v regionu aglomerace je naprostý nedostatek komplexních i
operativních informací o stavu přípravy ITI Českobudějovické aglomerace, nejsou známy
komunikované priority. Z těchto důvodů byla ing. Jíchová požádána o přípravu prezentace ITI
formou osobního jednání na magistrátu města v termínu 10. nebo 11. prosince 2020.
Zpracoval: ing. Marta Krejčíčková, manažer MAP II ORP ČB
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