
 
 
 
Projekt „Síť komunitních škol v Pošumaví“ úspěšně pokračuje. 
 

V pondělí 17.ledna 2011 se ve Švihově sešel realizační tým projektu 
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví – místních partnerství 
zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů“, podporovaný 
z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, Evropského sociálního fondu. 
Projekt pokračuje v souladu s harmonogramem. Ve výběrovém řízení na dodavatele 
vzdělávacího kurzu a e-learningu zvítězila firma AgAkcent s.r.o. se sídlem 
v Zavlekově, se kterou na základě rozhodnutí zastupitelstva, uzavřelo město Švihov 
koncem roku 2010 smlouvu. Vzdělávací kurz bude zahájen v září letošního roku. 

Ministerstvu práce a sociálních věcí byla v řádném termínu předložena Zpráva 
o zahájení realizace projektu, která byla přijata a po drobných opravách také 
schválena. 

Realizační tým na svém jednání schválil jednací řád, doporučil nepodstatné 
změny harmonogramu realizace projektu ke schválení partnerům projektu a 
prostřednictvím konzultanta pro místní partnerství, ing. Šaška, bude o možnosti 
zapojení do projektu informovat další obce z území Místní akční skupiny Pošumaví 
z.s.p.o.  

Před partnery projektu je velmi důležitý úkol výběru místních komunitních 
koordinátorů, kteří budou na realizaci projektu spolupracovat. Jejich úkolem bude 
zabezpečit úspěšnou realizaci projektu v partnerských obcích a městech (Město 
Hartmanice, Město Kasejovice, Město Kdyně, Město Měčín, Obec Běšiny, Obec 
Chanovice). Komunitní koordinátoři partnerů projektu se do projektu zapojí na dobu 
28 měsíců od 1.dubna 2011. Čeká na ně celá řada úkolů pro zdárnou realizaci 
projektu. Jejich zaškolení i zaškolení dalších zástupců partnerů projektu (účetních) se 
uskuteční koncem měsíce března. Zahajovací konference projektu je naplánována 
na květen letošního roku. Proti původnímu harmonogramu projektu byla již v lednu 
zahájena práce na zpracování metodiky Venkovských komunitách škol, která je 
jedním z výstupů projektu.  

Realizace projektu pokročila v naplňování svého cíle, kterým je vznik nových 
místních partnerství, zlepšení komunikace uvnitř komunit i mezi komunitami. 
Přestože vlastní nové komunitní školy v místech jednotlivých partnerů začnou 
fungovat nejpozději v březnu příštího roku, vytváří realizační tým spolu s příjemcem 
dotace, kterým je město Švihov, všechny předpoklady k naplnění cílů projektu a to 
nejen v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. 
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