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Zápis z jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 12.7.2005 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.

Přítomni: Ing. Jiří Křemenák, Karel Petráň, Jiří Koreš, Václav Petrů, Tomáš Svoboda



Program jednání:

1. Vyhodnocení česko – bavorské konference (Nečtiny, 8.-9.6.2005)
2. Výzkum Unikátních místních atraktivit
3. Různé


1. Vyhodnocení česko – bavorské konference (Nečtiny, 8.-9.6.2005)

Předsednictvo SPOV PK bylo seznámeno z dokumentem, který shrnoval závěry z diskuse, jež proběhla v rámci konference k projektu "POV jako klíč k česko – bavorské spolupráci (dokument je přílohou č. 1 tohoto zápisu). Za kompletní zpracování výsledků včetně jednotlivých prezentací je zodpovědný Tomáš Svoboda. 

2. Výzkum Unikátních místních atraktivit

Předsednictvo SPOV PK schválilo spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy v rámci realizace projektu "Studie Unikátních místních atraktivit a jejich využití v zážitkové turistice v ČR". V rámci tohoto projektu SPOV PK bude realizovat výzkum Unikátních místních atraktivit (UMA) v Plzeňském kraji. (Anotace výzkumu je přílohou č. 2  tohoto zápisu). Součástí výzkumu budou následující aktivity:

	výzkum bude realizován v rámci tří MAS v  Plzeňském kraji
	bude provedena analýza strategických materiálů MAS (popř. na nižší úrovni mikroregionů resp. obcí) – cíl (vytipování perspektivních UMA a oslovení místních "klíčových hráčů", kteří se zapojí do tvorby plánu rozvoje UMA)
	proběhne kvalitativní výzkum v obcích PK – cíl (oslovení místních klíčových hráčů, kteří se zapojí do tvorby plánu rozvoje UMA)
	bude uspořádáno jednání pracovních skupin (vytvoření plánu využití UMA)
	budou zorganizována veřejná projednání (představení UMA) 
	SPOV PK si vyhradí 15 hodin na konzultaci z realizátory projektu

 
Výzkum bude realizován pouze v případě, pokud projekt bude schválen k realizaci v rámci veřejné soutěže Ministerstva pro místní rozvoj na veřejné zakázky. 

3. Různé

Pokračování projektu "POV jako klíč k česko – bavorské spolupráci"
Předsednictvo SPOV PK schválilo obec Plánici jako místo konání druhé česko – bavorské konference pořádané v rámci projektu "POV jako klíč k česko – bavorské spolupráci". Konference se uskuteční na konci října 2005. Přesný termín konference bude rozeslán po dohodě předsednictva SPOV PK se starostou obce.

Pro další pokračování projektu a efektivní prezentaci výstupů je nutné témata konference a její výsledky prezentovat v krajských médiích. Doposud proběhla krajskými médii zpráva o konání konference a jejích závěrech. Další možností je uspořádání diskuse o otázkách rozvoje venkova v rámci rozhlasového nebo televizního vysílání. Tuto možnost prověří Karel Petráň.

Předsednictvo SPOV PK se usneslo, že v rámci jedné celé schůze předsednictva SPOV PK (do konce roku 2005) se bude věnovat krajskému kolu soutěže Vesnice roku a dalšímu směřování krajské organizace SPOV PK.
 


Zpracoval:

Tomáš Svoboda (CpKP)

ověřil:

Ing. Jiří Křemenák

