EVROPsKÁ UNlE
Lvropski strukt('Íální a invesliční Ýondy
operačna prooram Vyzkum, Úivoia Vzdélavánl

STATUT
RídícíhovÝboru místníhoakčníhoplánu vzdělávání

oRP

Území pro realtzaci Místníhoakčníhoplanu (dále MAP) bylo schváleno Regionální stálou
konferencí Libereckého Waje dne 4.11.2015. Jedná se o úzerníSo oRP Semily bez města
Vysoké nad Jizerou. V územídošlo k dohodě, že realizátorem projektu bude MAS Brrína do
Ceského ráje. z.s' tdále MAS).

Článek I.
Základní ustanovení

Řídícív1;bor (dile ŘD je platforma zÍizená na dobu nutnou k realizaci aktivit

1.

a uzavření všech formálních

náležitostíprojektu ,,MAP Semilsko"..

ŘV je hlavním pracovním orgánem paÍnerstvímístníhoakčníhoplánu vzdéláváni
v územía řídícím,iniciačníma schvalovacím orgánem projektu MAP Semilsko.

2.

ŘV nemá právní subj ektivitu'
4. RV formálně zaniká prostým rozpuštěním na svém závétečtémzasedání po ukončení
projektu MAP Semilsko, ale jako platforma aktéru spolupráce vzdělávání funguje
v územíneformálně dále na zikladé schváleného Memoranda.
J.

článek II.
Předmět činnosti Řídícíhovyboro
na svém prvním zasedrín i zvoli ze sých řad předsedu, který bude zastupovat ŘV
navenek a řídit jeho jednriní.
2.
J nřípadě nepřítomnosti předsedy na zasedání ŘV zastupuje předsedujím určený člen

l. ŘV

RV.

J. ŘV pro1ednává a schvaluje Statut ajednací rád ŘV ajejich změny.
4. RV schvaluje za členy nawženézástupce partneru a subjektů v řešeném území.
5. RV dále plní zejména týo úkoly:
a) projednává, připomínkuje a schvaluje dílčíčásti strategického koncepčního
materiálu MAP včetně Strategického rámce MAP,
b) schvaluje pruřezová a volitelná témata MAP,
c) vynezuje a schvaluje pracorrrrí skupiny,
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d) dle
e)

potřeby konzultuje své kroky s dalšími odborníky a experty pro jednotlivá

témata,

projednává a schvaluje konečnou verzi Strategického dokumentu MAP,
dohlížína realizaci MAP a podílíse na jeho následné implementaci,
.g) řešídalšíspolečnéaktuální problémy v oblasti vzdělávání.
RV lykonává svou činrrost v souladu se závaznými metodickými pokyny pro MAP.

f)

6.

článek III.
SloženíŘídiciho výboru

1. ŘV pro

realizaci projektu tvoří minimálně 9 členů.Počet se můžev pruběhu realizace
projektu měnit, zejmé.na rozšířit, v odůvodněných případech mohou jmenovaní
zástupci z pozice člena ŘV odstoupit.
SloŽení ŘV se skládá ze zástupců jednotlivých partneru _ aktéťův oblasti vzdé|áváni
v řešeném územíSo oRP Semily bez města Vysoké nad Jizerou a tvoří jej zástupci
těchto subjektů:
zástupce realizačníhotýmu MAP
zástupce MAS Achát
zástupci MAS Brana do Českéhoráje, z.s.
zástupcimikroregionů
zástupce Libereckého kraje a realizátora Kraj ského akčníhoplánu (:KAP)
zástupci zřizovatelů škol a školských zařízeni zllzemi
zástupci ředitelů a učitelůMŠa ZŠ,ZIJŠz uzemi
zástupci školníchdruŽin z území
zásfupci aktivních rodičůdéti a žák:ů z nzemi
zástupci neformá1ního vzdé|ávání z izemi
zástupci dle zájmu dalších organizací zabývajících se vzděláváním dětí do 15
let věku
Člen Řv můŽe Zastupovat více subjektů.

2.

_
-_
_
_
-_
_
_
_

s.

Clánek IV
Práva a povinnosti členůŘV
1.

2.
J.

4.
5.

Členstvív ŘV je dobrovolné, nominaci členůprovádí realizátor projektu nebo zástupci
jednotlivých partnerů dle čl. III., odst. 2. tohoto statutu.
Členy schvaluje ŘV.
Členstvív ŘV ie čestnéa není honorováno.
Členstvív ŘV a pracovních skupinách MAP se nevylučuje.
Clen RV můžeza sebe na jednání Vyslat Zástupce.
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a je povinen se aktivně účastnitzasedání
jeho
plnit
práci a
zadáni vyplývajícíz přijatých usnesení, popřípadě
ŘV, podílet se na
se z jednání Řv iaonc omluvit.
7. Každý člen má povinnost seznámit se Statutern a Jednacím řádem ŘV a řídit se jimi.

6.

Kďdý člen Řv májed''o hlasovací právo

článek V.

Organizace činnosti a jednání ŘV
1.

2.

organizačně činnost ŘV zabezpečtlje realizačru tým pťojektu MAP Semilsko.
Způsob jednríní a rozhodovríní je upraven schválen:ínn Jednacím řádem ŘV'

článek vI.

Závěrečná ustanovení
1.

2.

Statut nabývá účinnostidnem jeho schválením

Statut se můŽe změnit

na

ŘV.

zák|adě rozhodnutí Řídícíhovýboru nebo rea\tzátora

projektu MAP.
originál Statutu ŘV bude uložen v kanceliiři MAS Brána do Českéhoráje, z.s.
v Libuni a zveřejněn na webových stránkách MAS.
4. Vše, co není stanoveno v tomto Statutu, se řídíplatnými právními předpisy ČR.
-t-

V Lomnici

nad Popelkou dne 1ó.5.2016

předseda Řídícíhovýboru

MS

MAP

manaŽer projektu

MAP Semilsko
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