Statut 
krajské organizace SPOV Plzeňského kraje (SPOV PK)

	Krajská organizace SPOV Plzeňského kraje (dále jen SPOV PK) sdružuje členy SPOV z území Plzeňského kraje a řídí se Stanovami SPOV, které konkretizuje pro potřeby SPOV PK ve Statutu SPOV PK. Aktuálně platné Stanovy SPOV jsou nedílnou součástí Statutu SPOV PK.


	Sídlem SPOV PK je Americká ul. Č. 29, Plzeň, 301 05, nestanoví-li valná hromada jinak.


	SPOV PK je krajskou organizací celostátního Spolku s vlastní právní subjektivitou. 


	Cíle SPOV PK jsou shodné s cíli celostátního SPOV, které jsou dané jeho Stanovami. SPOV PK hodlá navíc hájit zájmy venkova v Plzeňském kraji a být v tom aktivním partnerem orgánů kraje.  


	Předmětem činnosti SPOV PK je proto:

	Spolupráce s orgány Plzeňského kraje v oblastech, které určí sami členové SPOV PK. Bude to zejména: 

	spolupráce při tvorbě Krajského programu obnovy venkova,   

připomínkování dalších rozvojových záměrů a dokumentů, které se týkají venkova, 
	konzultace pravidel pro přidělování dotací z rozpočtů krajů a z grantových schémat Společného regionálního operačního programu.  
	Delegování zástupců do krajských orgánů (pracovních skupin, výborů a komisí), bude-li to SPOV PK považovat za vhodné.

Informování veřejnosti, veřejné správy, médií, podnikatelského a neziskového sektoru o problematice venkova, o potřebách venkovských obcí a o příležitostech jejich rozvoje. 
Aktivní spolupráce pověřených zástupců SPOV PK na jednáních celostátního SPOV, výměna zkušeností s ostatními krajskými organizacemi SPOV, zpracovávání stanovisek k celostátním dokumentům o rozvoji venkova a spolupráce s jinými sdruženími, která působí v Plzeňském kraji. 
Předávání informací získaných v rámci výše uvedených činností členům SPOV PK.
Předmětem činnosti SPOV PK jsou v přiměřeném rozsahu i další činnosti, jejichž cílem je zlepšovat postavení venkova Plzeňkého kraje ve společnosti.

	Delegátem valné hromady je každý člen, u kolektivního členství organizací pak pověřený delegovaný člen organizace. 


	Jednání předsednictva jsou přístupná členům. Program jednání a usnesení bude zasílán všem členům SPOV PK.


	Noví členové podávají přihlášky na sekretariát celostátního SPOV. Ten zašle kopie přihlášky do sídla krajské organizace SPOV PK.




	Orgány krajské organizace: 
	Předseda a místopředseda

Předsednictvo (5 – 11 členné)
Revizní komise (3 členná)


	Odborné a jiné pracovní komise jmenuje předsednictvo podle  potřeby.


	O změnách tohoto statutu rozhoduje valná hromada krajské organizace. 







