Dne 14. 11. 2018 v Praze
Vážená paní ředitelko,
obracím se na Vás jménem NS MAS ČR s naléhavou žádostí o vyjasnění situace v oblasti poskytnutí
vstupních dat pro realizace Místních akčních plánů vzdělávání II (MAP II). Vzhledem k tomu, že
značná část nositelů projektů již začala s realizací a analýzu dat od škol je třeba uskutečnit dle platné
metodiky během prvních šesti měsíců od vydání právního aktu, jedná se o záležitost velmi závažnou.
Dle dokumentu "Postupy MAP II" i "Metodiky rovných příležitostí PO 3 OP VVV" ŘO OP VVV poskytne
realizačním týmům MAP II dotazníky a agregované výstupy z dotazníkového šetření v souvislosti
s šablonami II. Realizační týmy MAP II by pak tyto výstupy měly projednat v rámci pracovních skupin
projektu a využít je v rámci tvorby MAP II. „Postupy MAP“ (str. 25) přímo uvádí: „Dotazník bude
poskytnut příjemcům ŘO OP VVV nejpozději s vydáním Rozhodnutí o poskytnutí podpory a je pro
všechny MAP závazný. Dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení proběhne v každém MAP poprvé
nejpozději do 6 měsíců od vydání právního aktu/zahájení fyzické realizace (dle toho, co nastane
později) projektu MAP II.“
Do dnešního dne, kdy řada realizátorů MAP se již blíží hranici prvního půl roku realizace projektu,
nebyly výše zmíněné podklady realizátorům dodány a Postupy MAP ani Metodika explicitně
nedovolují vytvářet si vlastní datové podklady. Tato situace je pro realizátory zcela riziková
z pohledu kontroly projektu.
S ohledem na výše zmíněné Vás zdvořile žádám:
1) Urychleně poskytnout realizátorům MAP agregované výsledky dotazníkového šetření z výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II. Výstupy dodat k 30.
10. 2018 a následně pak k 30. 6. 2019.
2) Díky vzniklému časovému prodlení s dodáním výše zmíněných podkladů vydat úpravu
Postupů MAP a Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání a povinné výstupy dotazníkové
šetření a zpracování analýzy posunout na 12 měsíců od zahájení realizace projektu.
3) Do 30. 11. poskytnout dotazník k mapování rovnosti ve vzdělávání.
S ohledem na kontroly dodržování realizace projektů, je celá situace pro Místní akční skupiny velice
nepříjemná a věřím, že s ohledem na úspěšně nastavenou vzájemnou spolupráci mezi MŠMT a MAS
v projektu MAP I, nám pomůžete toto závažné riziko neplnění smlouvy urgentně odstranit.
Velice Vám děkuji za pochopení a spolupráci,
S pozdravem
Ing. Jiří Krist, předseda Výboru NS MAS ČR

