
  

 
 Projekt Regionální stálá konference Pardubického kraje je spolufinancován z Fondu soudržnosti r. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000110. 

Zápis z jednání PS Vzdělávání v rámci RSK Pk 
ze dne 12. 2. 2018 

 
Datum a místo jednání: 5. - 12. 2. 2018, korespondenční hlasování 

 

Průběh jednání a přijatá usnesení 

 
Jednání se zúčastnilo 22 členů z celkového počtu 33 členů s hlasovacím právem. 
 

Jednalo se o třetí aktualizaci  Rámce pro podporu infrastruktury a investic v Pardubickém kraji/Seznamu 
projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD (dále 
jen Rámec - viz příloha č. 2). První aktualizovaná verze Rámce byla schválena RSK Pk dne 24. 1. 2017. 
Aktualizace č. 2  byla schválena dne 28. 7. 2017 na základě žádosti MAP pro ORP Pardubice o projednání návrhu 
projektového záměru nadstandardního a excelentního vzdělávacího prostoru Centrální polytechnické dílny. 
Předkládaná 3. aktualizace tohoto dokumentu obsahuje celkem 16 nových projektových záměrů CLLD 
středních škol a VOŠ. Zároveň byly v předloženém návrhu Rámce aktualizovány informace těch projektových 
záměrů, kde dosud nebyla předložena žádost o podporu do některé z výzev IROP (změny jsou zvýrazněny 
červeně). Návrh aktualizace Rámce byl projednán pracovními týmy jednotlivých platforem formou jednání per 
rollam, a to v druhé polovině ledna 2018. Informace k aktualizaci obsahuje příloha č. 1. 
 
Usnesení: 
PS Vzdělávání souhlasí s navrhovanou aktualizací a doporučuje Regionální stálé konferenci Pk schválit 
aktualizovaný Rámec pro podporu infrastruktury a investic Pk/Seznam projektových záměrů pro investiční 
intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD – únor 2018 v předloženém znění (viz 
příloha č. 2). 

Dále byla PS Vzdělávání zaslána v návaznosti na předložení žádosti o podporu do výzvy Implementace krajských 
akčních plánů informace o plánovaných aktivitách tohoto projektu (viz příloha č. 3) vycházející z dané výzvy. 
Žádost o podporu byla podána dne 18. 1. 2018. Na předchozím jednání byla PS Vzdělávání dne 26. 6. 2017 
seznámena s informacemi týkající se výzvy Implementace KAP I vyhlášené dne 12. 6. 2017. Členům PS 
Vzdělávání byly představeny aktivity této výzvy ve vazbě na schválený dokument Krajský akční plán rozvoje 
vzdělávání Pk ze dne 24. 10. 2016 (Dokument KAP Pk), resp. kapitolu D „Návrh projektu pro výzvu 
Implementace KAP I“ obsažené v části Návrh řešení – Krajský akční plán. Po diskusi bylo přijato následující 
usnesení, že PS Vzdělávání bere na vědomí podmínky výzvy Implementace KAP I a souhlasí se změnou 
uvedených aktivit pro přípravu návrhu projektu pro výzvu Implementace KAP I.  

PS Vzdělávání byla informována o návrzích tematických setkání (viz příloha č. 4) pro rok 2018, které vyplynuly 
z potřeb KAP Pk a dotazníkového šetření mezi SŠ a VOŠ. Navržená setkání budou pořádána v rámci realizace 
projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje. Členové PS Vzdělávání byli vyzváni k zaslání 
případných připomínek nebo dalších námětů k návrhům setkání viz příloha č. 4.  

Přílohy: 

 Příloha č. 1: Info k Rámci aktualizace č. 3 pro PSV 

 Příloha č. 2: Rámec aktualizace 3 pro PSV 

 Příloha č. 3: Implementace krajského akčního plánu - souhrn 

 Příloha č. 4: Návrhy tématických setkání 2018 
 
V Pardubicích 22. 3. 2018 
 
Zapsal:  - sekretariát RSK Pk 
Schválil: Ing. Stanislav Šťastný - vedoucí PS Vzdělávání  


