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STRUKTURA INFORMACÍ PŘEDÁVANÝCH Z MÍSTNÍCH AKČNÍCH 
PLÁNŮ (MAP) DO KRAJSKÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (KAP)

Povinnost předávat informace z MAP do KAP vyplývá pro příjemce projektů MAP z Postupů MAP II. 
V následujícím období dojde k postupnému zahájení realizace projektů MAP III a procesy předávání 
informací je tedy nutné sjednotit napříč realizovanými projekty MAP II a MAP III.

Na základě realizace projektů KAP jsou připravovány a  následně realizovány projekty Implementace 
KAP (dále jen IKAP). Do nich jsou plánovány a následně jsou v nich realizovány aktivity především pro 
SŠ/VOŠ/konzervatoře – aktivity spolupráce mezi školami. Zahrnovat ovšem mohou i aktivity spolupráce 
mezi všemi typy škol v daných oblastech v daných tématech. 

MAP v rámci zpracovávání dokumentace MAP často identifikují jako potřebné aktivity spolupráce se 
SŠ/VOŠ/konzervatořemi, které daný MAP nemůže z různých důvodů v rámci svých možností realizo-
vat. Také jsou v některých případech v MAP identifikovány jako potřebné aktivity spolupráce ZŠ (MŠ) 
napříč územím kraje (dva a více MAP), které může zastřešit projekt IKAP a propojit je se souvisejícími 
aktivitami SŠ/VOŠ/konzervatoří. Aby mohly být tyto aktivity spolupráce do projektů IKAP naplánovány 
a zařazeny, je nutné zmapovat zájem území – typy aktivit, zájem konkrétních ZŠ (MŠ) o zapojení do těch-
to aktivit apod. RT KAP (resp. IKAP) ale nemají většinou informace o případném zájmu konkrétních ZŠ 
(MŠ) se do takových aktivit zapojit a také je třeba vzájemně plánovat a koordinovat aktivity IKAP a MAP. 

Současně je nezbytně nutné, aby MAP byly informovány o přípravě KAP III, jeho obsahu a přípravě 
implementačních aktivit v kraji. Právě na základě těchto informací může MAP kvalifikovaně plánovat 
aktivity na svém území, včetně zapojení do implementačních aktivit KAP, a hledat zdroje financování pro 
aktivity, které nebudou zařazeny do implementačních aktivit KAP a MAP. 

Informace o investicích do infrastruktury může KAP využít jednak při plánování krajských investic do 
infrastruktury (jaké jsou potřebné v návaznosti na ty, které jsou budovány v MAP) a  jednak pro pří-
padnou další komunikaci s  konkrétními MAP v  souvislosti s  možným využitím těchto infrastruktur 
pro aktivity spolupráce mezi SŠ/VOŠ/konzervatoří a ZŠ (MŠ) v projektech IKAP. To samozřejmě platí 
i obráceně – tyto informace z KAP mohou MAP využít pro plánování investic do infrastruktury v MAP, 
včetně případných možností využití krajských infrastruktur pro potřeby MAP. 

Na území jednotlivých krajů je žádoucí realizovat setkání MAP a KAP (pro MAP II), doporučujeme 
využít společné platformy, organizované Centry podpory NPI ČR, které jsou určeny pro MAP II, MAP 
III i KAP. Na těchto platformách je možné dohodnout mezi MAP a KAP postupy k výměně konkrét-
ních informací, způsobu jejich předání apod., a to podle situace a potřeb aktérů v jednotlivých krajích 
a s ohledem na již dříve nastavené informační toky. Pokud je MAP realizován na území více krajů, je 
třeba spolupráce MAP a KAP ve všech dotčených krajích.
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