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Systémový projekt MŠMT podpoří zvýšení kvality ve vzdělávání i efektivní 
čerpání dotací z integrovaného regionálního operačního programu  
 
 
Dne 8. září 2015 vyhlásilo MŠMT výzvu k předkládání žádostí o podporu individuálních 
projektů Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání pro tvorbu Místních akčních 
plánů vzdělávání. 
 
Cílem projektu je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, které 
přispějí k plnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a 
dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů a zlepšení kvality 
vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepší spolupráci 
formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu 
každého žáka. 
 
Pro zpracování MAP byla jako základní územní jednotka zvoleno území ORP.  
V případě území MAS ORLICKO z.s. pak Pardubický kraj doporučil sloučení ORP Králíky a 
Česká Třebová s některým z dalších ORP a to z důvodu velikosti (počtu ORP). 
 
Na základě jednání se zástupci ORP bylo následně rozhodnuto o následujících krocích 
k zastřešení tohoto projektu: 
 
V území MAS ORLICKO budou zpracován 3 místní akční plány: 
 

1. MAP pro území ve správním obvodu ORP Žamberk a Králíky 
2. MAP pro území  ve správním obvodu ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová 
3. MAP pro území ve správním obvodu ORP Lanškroun 

 
V případě MAPů pro území ORP Žamberk – Králíky a Ústí nad Orlicí – Česká Třebová se 
nositelem žádosti a garantem zpracování stane MAS ORLICKO, z.s. , které aktuálně 
intenzivně pracuje na přípravě příslušné žádosti. 
 
V případě MAPu zpracovávaného pro území správního obvodu Lanškroun se nositelem této 
agendy stane město Lanškroun, se kterým jsme uzavřeli dohodu o spolupráci a 
spolupůsobení (vzhledem k obcím v územní působnosti MAS ORLICKO z.s, které jsou členy 
mikroregionu Severo-Lanškrounsko). 
 
Starostům v územní působnosti MAS ORLICKO, z.s. již bylo toto téma rámcově představeno 
v červnu, na jednání valných hromad Sdružení obcí Orlicko a Regionu Orlicko-Třebovsko, 
starostům mikroregionu Severo-Lanškrounsko podal zprávu předseda Petr Helekal. 
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Hlavními aktéry přípravy a realizace projektu pak budou MAS ORLICKO, z.s., zástupci 
jednotlivých ORP a v neposlední řadě Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí.  
 
Školy budou s konkrétními aktivitami seznámeny během října, kdy proběhne také nosná část 
příprav projektu.  
 
Zájemci o více informací se s celým textem výzvy i povinných příloh mohou seznámit zde: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-
vzdelavani-v  
 
 
 
 
 
 
Ivana Vanická, manažerka MAS ORLICKO, z.s.  
 
 
 
 

 


