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Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 11.1.2005 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Ing. Jiří Křemenák, Ing. Jiří Papež, Marie Čápová, Miroslava Válová, Karel Petráň, Jiří Koreš, Miroslav Plincelner, Jarmila Bouzková, Luboš Smolík, Miroslav Trcala, Markus Mantel, Lucie Mantel, Jan Martínek, Tomáš Svoboda



Program jednání:

1. Plán realizace projektu SPOV PK „POV jako klíč k česko – bavorské spolupráci“
2. Různé


1. Plán realizace projektu SPOV PK „POV jako klíč k česko – bavorské spolupráci“

Financování projektu:
Z celkové částky 425 000 Kč, která je nutná k realizaci projektu, pokrývá dotace z iniciativy Interreg IIIA 75% (318 750 Kč), dalších 5% (21 250 Kč) bylo získáno jako příspěvek ze státního rozpočtu. 
Zbylých 85 000 Kč chce předsednictvo SPOV PK získat:
	Dotace z krajského rozpočtu

Prostřednictvím sponzorů 
Příspěvek od SPOV ČR nebo nadací (VIA, Vltava)
     
Realizace projektu:
Projednávaný návrh realizace projektu je v příloze č.1 k tomuto zápisu.

Lucie Mantel byla předsednictvem SPOV PK pověřena jednáním s bavorským partnerem projektu (Bavorský svaz měst a obcí – krajský spolek Cham).

Koordinací projektu předsednictvo SPOV PK pověřilo CpKP ZC (sekretariát SPOV PK)

Vyhodnocení POV:
Vyhodnocení bude probíhat formou dotazníkového šetření, které bude distribuováno prostřednictvím e-mailu. Dotazník zpracuje CpKP do 21.1.2005. Zpracovaný dotazník bude rozeslán prostřednictvím e-mailové konference SPOV PK k připomínkování všem členům SPOV PK (21.1 – 28.1.). Konečná verze bude dopracována v rámci předsednictva SPOV PK.

Na základě dotazníkového šetření vzniknou témata pro strukturované rozhovory s vybranými respondenty. V rámci výzkumu bude osloveno cca 50 respondentů (obcí zapojených do POV, obcí nezapojených do POV, vítězové krajských kol soutěže Vesnice roku, obyvatelé jednotlivých obcí). Terénní výzkum bude realizován do 28.2.2005. 

Vyhodnocení dat terénního výzkumu proběhne v březnu 2005. Vyhodnocení bude provedeno ve spolupráci se sociologem.

Česko-bavorské konference
V rámci projektu budou zrealizovány dvě konference s česko – bavorskou účastí. 

První konference proběhne v první polovině června 2005 (přesné datum bude stanoveno na základě konzultace s bavorským partnerem projektu). Jako místo červnové konference určilo předsednictvo SPOV PK Nečtiny. Místo konání konference zajistí Ing. Křemenák. 

Druhá konference proběhne v říjnu 2005. 
Návrhy na místo konání konference: Běšiny, Chodová Planá, Srní, Zahrádka u Nepomuku
Pracovní skupina projektu prověří jednotlivé lokality a na základě toho bude určeno místo konání druhé konference.
Obsah a jednotlivá témata obou konferencí jsou uvedeny v příloze č.1 k tomuto zápisu.  

Dvoujazyčné webové stránky
Technickou a grafickou podobu webových stránek zajistí po dohodě s SPOV PK občanské sdružení Receptt, které se bude podílet i na obsahové stránce internetové platformy.
.

Předběžnou strukturu internetových stránek najdete v příloze č. 1
Předběžný harmonogram projektu je součástí přílohy č. 2
Popis projektu je součástí přílohy č. 3

2. Různé
Ing. Jiří Papež (poslanec Parlamentu ČR, předseda podvýboru pro rozvoj venkova) seznámil předsednictvo SPOV PK s projektem „Národní diskuse o budoucnosti venkova v krajích“ na kterém mimo jiné spolupracuje SPOV ČR.
Obsahem projektu je formou odborných diskusí na úrovni krajů zjistit skutečné potřeby venkovských regionů. Po skončení jednotlivých krajských odborných diskusí bude následovat Národní konference v Poslanecké sněmovně.
Odborná diskuse v Plzeňském kraji se uskuteční 10.3.2005. Přesný čas i místo konání bude ještě upřesněno.

Předsednictvo SPOV PK se usneslo, že bude podporovat tento projekt na krajské úrovni.   
Více informací k tomuto projektu bude k dispozici v e-mailu, který bude rozeslán v rámci  e-mailové konference SPOV PK.







Zpracoval:

Tomáš Svoboda (CpKP)


