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Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 8.11.2005 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Miroslava Válová, Jiří Koreš, Zdeněk Jindra, Stanislav Rampas, Ida Kaiserová, Tomáš Svoboda



Program jednání:

1. Vyhodnocení česko – bavorské konference k dopadům POV v Plzeňském kraji (Plánice 25.9.05)
2. Diskuse k budoucímu fungování SPOV PK
3. Různé


1. Vyhodnocení česko – bavorské konference k dopadům POV v Plzeňském kraji

Vyhodnocení dopadů POV v Plzeňském kraji
Výsledky výzkumu je nutné zpracovat do zkrácené a přehledné verze. Tuto verzi rozeslat SMO PK a dát k dispozici předsednictvu SPOV ČR. Celý výzkum i zpracované výstupy a doporučení je nutné předat Plzeňskému kraji (Odbor regionálního rozvoje) – Tomáš Svoboda

Česko – bavorská internetová platforma
Ještě do konce roku 2005 proběhne školení o využívání internetových stránek SPOV PK, které provede Marcus Mantel (RECEPTT). Školení se účastní Tomáš Svoboda a Jiří Koreš, kteří budou nadále za internetové stránky zodpovědní.

2. Diskuse k dalšímu fungování SPOV PK
(v rámci tohoto bodu jsou zmíněny i náměty, které se diskutovali v rámci setkání s předsedou SPOV PK Ing. Křemenákem.)

	Předsednictvo SPOV PK schválilo jako předběžný termín konání Valné hromady SPOV PK 17.1.2006. O případné změně termínu budou členové SPOV PK předběžně informováni.


	Z diskuse o další budoucnosti a aktivitách vyplynulo, že krajská organizace SPOV PK by měla mít tajemníka, který se bude věnovat SPOV PK minimálně na poloviční úvazek. Předsednictvo SPOV PK bude prověřovat možnosti, jak sehnat na vytvoření této pozice potřebné  finanční zdroje.


	SPOV PK se bude i nadále věnovat již započatým projektům a aktivitám:


	Analýza a výzkum problematiky venkovských oblastí Plzeňského kraje

Problematika venkovského školství
Výzkum unikátních místních atraktivit v členských obcích SPOV PK

	SPOV PK by měla zahájit širší spolupráci s krajskými organizacemi SPOV v Jihočeském a Karlovarském kraji. Také by mělo proběhnout setkání o možné spolupráci se Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje (SMO PK).


 
3. Různé

Na prosincové jednání SPOV PK, na kterém má být diskutována problematika venkovského školství, bude pozván PaeDr.Václav Petrus, který se v rámci svých aktivit touto problematikou zabýval a může předsednictvu SPOV PK poskytnout relevantní informace. (Tomáš Svoboda)

	Stanovisko k financování venkova v příštím programovacím období, které zpracoval Jan Martínek bude předloženo k posouzení předsednictvu SPOV ČR. (Mirka Válová, Tomáš Svoboda)


	SPOV PK by měl zahájit diskusi o prioritách SROPu pro další programové období s krajskou organizací SPOV JK. Společně by měli obě organizace formulovat priority, které jsou nosné pro venkovské oblasti obou krajů a ve vzájemné koordinaci se je pokusit prosadit. Jednání obou organizací by se mohlo uskutečnit v Nýrsku. (Mirka Válová, Tomáš Svoboda)   


  

Zpracoval:

Tomáš Svoboda (CpKP)

ověřil:

Miroslava Válová

