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OBECNÝ RÁMEC PROJEKTU OKAP
S OULAD S KAP MSK II
Navrhovaný projekt vychází ze schváleného Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
Moravskoslezského kraje II, který analyticky hodnotí aktuální stav vzdělávací soustavy a trhu práce
v Moravskoslezském kraji se zaměřením na vzdělávání v oblastech definovaných výzvou č. 02_19_078
Implementace krajských akčních plánů II.
Aktivity projektu navazují na právě realizovaný projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání
v MSK, a to především v oblasti podpory a zatraktivnění odborného vzdělávání, spolupráce se
zaměstnavateli, rozvoje kariérového poradenství včetně snižovaní předčasných odchodů ze
vzdělávání.
Soulad jednotlivých aktivit projektu s dílčími cíli schváleného Krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Moravskoslezského kraje II je uveden v tabulkách v části Stručný popis dílčích aktivit
projektu OKAP II a rovněž v rámcových popisech jednotlivých klíčových aktivit.
A KTIVITY PROJEKTU OKAP II
V souladu s uvedenou výzvou a související dokumentací (zejména Pravidla pro žadatele a příjemce –
specifická část) se projekt zaměřuje na jednotlivé podporované oblasti, které jsou definovány níže
jako klíčové aktivity projektu OKAP II (dále KA). Zvolené aktivity reflektují požadavky poskytovatele
dotace i potřeby Moravskoslezského kraje v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje pro
období 2019–2027 ve všech požadovaných oblastech.

Název aktivity ve výzvě

zkratka KA v OKAP II

Povinné aktivity:
Aktivita č. 1:
Řízení projektu
Aktivita č. 2: Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů
- Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
KA PIK
- Podpora polytechnického vzdělávání
KA P
- Digitální kompetence
KA I
- Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol se zaměstnavateli
KA O
- Rozvoj kariérového poradenství
KA K
- Podpora rozvoje gramotností s akcentem na ČMG
KA G
- Rozvoj škol jako center celoživotního učení
součást KA O

Povinně volitelné aktivity:
Aktivita č. 3: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
Aktivita č. 4: Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

KA PPO
KA INK

Volitelné aktivity:
Aktivita č. 5: Implementace plánovaných aktivit k naplnění nepovinných témat krajských akčních plánů.
- Rozvoj výuky cizích jazyků
KA J
Aktivita č. 7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů
KA S
- Šablony budou použity k naplnění cílů napříč projektem jako prostředek realizace KA přesně ve znění výzvy

Projekt je financován z prostředků z 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu ČR a 5%
spolufinancování ze strany zřizovatele.

