Zápis ze setkání pracovní skupiny MA-G 21
dne 27. října 2011 – Městys Okříšky
Přítomni:

viz prezenční listina

Body jednání:

- Projednání I. a II. Monitorovací zprávy
- Konference „Sociální obnova venkova“ 10.11.2011, St. Pölten
- Příprava slovníku a publikace dobré praxe
- Informace o konferenci pro podnikatele, 14.10.2011, Jihlava
- Sociologický průzkum
- Konference v Mauerbachu
- Informace o MAS na Vysočině
- Navazující projekt

Průběh setkání:
1)

Přivítání v Okříškách starostou městyse a radním kraje Zdeňkem Ryšavým

- krátké představení radnice

2)

Projednání společné monitorovací zprávy za I.období

- výsledná souhrnná monitorovací zpráva bude přeposlána AT straně. Novou zprávu je opět
potřeba připravit za oba projektové partnery do konce listopadu a AT partner po jejím
schválení zašle informaci Lead partnerovi, který připraví zprávu souhrnnou za projekt.
3)

Připravovaná konference v St. Pöltenu 10.11.2011

- problémy s vizualizací log programu, přijde další pozvánka se správnými logy
- konzultace ohledně programu, napsat AT straně email s počtem osob do 4.11.2011
- info pro autobus: autobus zajede do podzemních garáží, nebo bude parkovat před úřadem
v St. Pöltenu, faxem by měl z AT dojít popis parkovišť, je potřeba parkovací karta
- pro 2 osobní auta najde organizátor místo (s kartou), případná další osobní auta si musí
najít parkování sama
- veškeré podklady pro konferenci AT strana pošle
- na konferenci budou instalovány bannery o problémech lidí v NÖ

- bude zde možnost vyplnění dotazníků o konkrétních problémech obyvatel v obou jazycích
- z rakouské strany se předpokládá 100 účastníků, celkem cca 200 osob (pozvánku dostalo
300 lidí)
- dotazníky se vyplní během dopoledne (2x A5 s dvěmi otázkami)
- do 3.11.2011 poslat přeložené prezentace od p.Krčála a p.Běhounka Alexandře ke
korektuře
- během konference se nepředpokládá diskuse
- příspěvky budou simultánně překládány
4)

Společný trojjazyčný slovník

- proběhla krátká prezentace P. Holého o terminologii
- je třeba poslat AT straně materiály ze setkání v Okříškách
- nutnost lehce poupravit terminologii
- slidy o a.s. atd. je třeba přeložit a poslat AT straně ke korektuře a kontrole
5)

Informace o konferenci s podnikateli konané v Jihlavě 14.10.2011

- poslat výsledky a program konference s podnikateli AT straně pro jejich představu
- předběžně je termín společné konference s podnikateli domluven na květen 2012 v ČR
6)

Sociologický průzkum v AT

- struktura otázek bude stejná jako u nás, tzn. 2 okruhy:
1) pro obce
2) pro občany (v příštím roce)

7)

Konference v Mauerbachu plánovaná na leden 2012 byla prozatím zrušena.

- informace o náhradním termínu a místě konání AT strana pošle po konferenci v St. Pöltenu
8)

Informace o MAS na Vysočině

- prezentace o situaci MAS na Vysočině od L. Hrůzy
- prezentace od Ing. Svobody (ředitele MAS Jemnicko), následovala krátká diskuse
9)

Navazující projekt

- snaha najít společné téma další spolupráce
- AT strana vidí z prozatímní spolupráce prospěch pro obě strany a dovede si představit její
další pokračování. Je pro ni důležitá otázka organizace projektů a jejich následné
vyhodnocování.
Stěžejním body jsou:
1) Jak zapojit různé cílové skupiny do MA 21 (mladí, senioři, podnikatelé) –
PP Dorferneuerung Verlag
2) Výživa, zdravý životní styl – ale to dělá jiný odbor (67), doporučili by nám
ho pak jako PP
3) Jak organizovat a měřit MA 21 (tam by byli partneři oni)

Ad1) Prioritou by měla být otázka zapojování mladých lidí do problematiky
MA21, či využívání jejich volného času. Především chtějí v AT přitáhnout
mladé lidi zpět na venkov po absolvování studia. Potýkají se také u mladých
s rostoucím vandalismem a ztrátě regionálního a kulturního povědomí.
- není však jasné, zda pro období 2013+ v AT nějaké peníze budou
10)

Prohlídka Okříšek se starostou městyse p. Ryšavým

- krátká pěší exkurse po městysi Okříšky s přednáškou o historii a současnosti sídla, zvláštní
důraz byl kladen na projekty realizované s podporou EU a Kraje Vysočina

11)

Návštěva ekologického vzdělávacího střediska Chaloupky

- prohlídka ekologického vzdělávacího střediska Chaloupky v doprovodu pí I. Machátové.
- proběhl i kontakt mezi Chaloupky o.p.s. se zástupci NÖ pro případnou realizaci spolupráce
v oblasti dalších ekologických projektů

Zapsal: O. Sklenář, 31. října 2011

