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Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 13.9.2005 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Miroslava Válová, Karel Petráň, Jiří Koreš, Oldřich Lukáš, Ida Kaiserová, Tomáš Svoboda



Program jednání:

1. Projekt "POV jako klíč k česko – bavorské spolupráci"
2. Realizace výzkumu analýzy a využívání Unikátních místních atraktivit v členských obcích SPOV PK
3. Různé


1. Projekt "POV jako klíč k česko – bavorské spolupráci"

Internetové stránky SPOV PK a česko – bavorská internetová platforma
Internetové stránky, které vznikli v rámci projektu "POV jako klíč k česko – bavorské spolupráci jsou umístěny na adrese www.spov-pk.cz. Administrací těchto stránek byl prozatím pověřen sekretariát SPOV PK. Předsednictvo SPOV PK žádá členy SPOV PK i další zájemce o problematiku rozvoje venkovského prostoru o spolupráci na tvorbě těchto stránek. Na adresu sekretariátu SPOV PK tomas.svoboda@cpkp.cz lze zasílat informace i články, které se týkají venkova. 
Předsednictvo SPOV PK pověřilo sekretariát zpracováním projektu na dispoziční fond programu Interreg IIIA. Cílem projektu bude zajistit propagaci internetové platformy a informovat o možnostech využití této platformy.

Příprava konference v Plánici 
Předsednictvo SPOV PK stanovilo termín konference v Plánici na čtvrtek 25.9.2005. 
Předsednictvo SPOV PK bylo seznámeno s dvěma návrhy programu konference a schválilo k dopracování návrh č. 2. Sekretariát SPOV PK dopracuje návrh programu konference do 16.9. a rozešle ho k připomínkování předsednictvu SPOV PK. 

Vyhodnocení POV v Plzeňském kraji
Celkové vyhodnocení dopadů POV v Plzeňském kraji bude zpracováno do 23.9.2005. Vyhodnocení bude rozesláno všem členům SPOV PK a zveřejněno na webových stránkách SPOV PK.

2. Realizace výzkumu analýzy a využívání Unikátních místních atraktivit v členských obcích SPOV PK

Projekt výzkumu a analýzy využívání Unikátních místních atraktivit (UMA) v rámci jehož realizace je SPOV PK partnerem CpKP JČ byl finančně podpořen MMR. V rámci projektu bude SPOV PK zajišťovat následující aktivity:

1.  Definice UMA prostřednictvím e-mailové diskuse s realizátory projektu
2. Výzkum UMA v členských obcích SPOV PK prostřednictvím analýzy strategických rozvojových dokumentů obcí SPOV PK.
3.  Realizace veřejných projednání k návrhům využití UMA.

3. Různé

Problematika venkovských škol
Předsednictvo SPOV PK se na základě žádosti věnovalo diskusi k problematice venkovských škol. V rámci diskuse byly stanoveny aktivity, které SPOV PK může v rámci této problematiky dělat:

	Prosincové jednání SPOV PK bude věnováno pouze problematice spojené s venkovským školstvím.

Informační kampaň - předsednictvo SPOV PK bude prostřednictvím regionálních médií upozorňovat na konkrétní problémy jednotlivých škol v Plzeňském kraji. Sběr námětů bude proveden v rámci e-mailové ankety, která bude rozeslána všem obcím Plzeňského kraje  (Ida Kaiserová, Tomáš Svoboda)
Kulatý stůl - v Českém rozhlase Plzeň bude uspořádán kulatý stůl věnovaný problematice venkova (Karel Petráň, Tomáš Svoboda)  


Zpracoval:

Tomáš Svoboda (CpKP)

ověřil:

Miroslava Válová

