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Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje
Vysočina na rok 2011

10. února 2011
•
•
•
•
•
•
•
•

Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Zlatá jeřabina 2010 – cena kraje za nejlepší kulturní počin (OKPPCR)
Dotační tituly na rok 2011 – (společně)
Zavedení sponzorského vzkazu „PODPOŘIL KRAJ VYSOČINA“ a úprava loga „Zlatá
jeřabina“ (OSH a OKPPCR)
Informace o činnosti Krajské knihovny Vysočiny, výstavba nové budovy v Havlíčkově
Brodě (OKPPCR a OM)
Informace o expozici stánku na veletrhu Region Tour (Vysočina Tourism)
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Vysočina Tourism (Vysočina Tourism)
Dotace KČT na údržbu pěších a cyklistických tras v kraji Vysočina v roce 2010
(OKPPCR)

14. duben 2011
•
•
•
•
•
•
•

Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Informace o financování obnovy kulturních památek v kraji Vysočina (OKPPCR)
Zpráva o stavu odvětví cestovního ruchu v kraji Vysočina (OKPPCR, Vysočina
Tourism)
Informace o poskytnutých dotací v rámci Zásad ZK na poskytování dotací na podporu
TIC (OKPPCR)
Informace o poskytnutých dotacích v rámci zásad ZK na oslavy obcí (OKPPCR)
Regionální operační program – realizované projekty (Vysočina Tourism)
Aktuální informace o vydávaných periodikách kraje Vysočina (OSH)

9. červen 2011
•
•
•
•
•
•

Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Zhodnocení ankety Zlatá jeřabina za rok 2010 (OKPPCR)
Informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi na
úseku kultury (OKPPCR)
Vyhodnocení veletržních prezentací (Vysočina Tourism)
Informace o GP na podporu cestovního ruchu (OKPPCR)
„Vnější komunikace kraje Vysočina - jednotný vizuální styl, hlavní tiskoviny, eventy
apod. (OSH)

8. září 2011
•
•
•
•
•

Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Ceny kraje Vysočina v roce 2011 (OKPPCR, OSH)
Informace o přípravě rozpočtu na rok 2012 (společně)
Vyhodnocení divadelní sezony 2010-2011 v Horáckém divadle Jihlava a návrh
dramaturgického plánu na sezonu 2011-2012 (OKPPCR)
Finanční mechanismus EHP/Norsko – závěrečné vyhodnocení programu (OKPPCR)
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•

Projednání návrhu podpory VIP akcí v kraji Vysočina na rok 2012 (OSH)

10. listopad 2011
•
•
•
•
•
•

Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Návrh plánu veletržních prezentací pro rok 2012 (Vysočina Tourism)
Vyhodnocení dotačních titulů pro rok 2011 (společně)
Informace o činnosti příspěvkových organizací na úseku kultury (OKPPCR)
Návrh plánu činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje
Vysočina na rok 2012 (společně)
Spolupráce s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů (OSH)

8. prosinec 2011
•

Vyhodnocení činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje
Vysočina za rok 2011 (společně)

Na jednáních komise budou dle potřeby a požadavků jednotlivých odborů průběžně
předkládány ke stanoviskům důležité materiály připravované k projednání a schválení
orgánům krajské samosprávy. Na každém jednání komise bude vyhrazen prostor pro
diskuzi k jednotlivým bodům a rovněž bude operativně umožněno dodatečné zařazení
důležitého bodu jednání nebo aktuální informace z činnosti kraje, odborů a příspěvkových
organizací.

