
                    ZPRÁVA č.2  
                      

o činnosti zástupce ANNO  ing. Jiřího Pospíšila za  2013 na zasedání 
Komise pro rozvoj venkova a zemědělství Rady Jihomoravského kraje 

V uplynulém roce jsem se zúčastnil celkem sedmi jednání komise, na kterých se probírala níže
uvedená témata :

13.března 2013 - úvodní a seznamovací
Informace o činnosti oddělení rozvoje venkova a zemědělství
Dotační programy v oblasti venkova a zemědělství
10. dubna 2013    
Dotační programy v oblasti venkova a zemědělství
Příprava Jihomoravského kraje na programovací období 2014 - 2020
25. června 2013    
Informace o soutěži Vesnice roku 2013
Země živitelka
Jihomoravské dožínky
10. září 2013 
Zhodnocení proběhnutých akcí – Vesnice roku, Jihomoravské dožínky, účast JMK na výstavě Země
živitelka
Informace k materiálům v 7.zasedání ZJMK
Informace k projednaným materiálům v RJMK
Přemnožení divokých prasat v JMK
Příprava dotačních programů oddělení RVZ na následující rok
8. října 2013   
Harmonogram přípravy dotačních programů oddělení RVZ na příští rok
12. listopadu 2013  
Dotační programy v oblasti venkova a zemědělství
10. prosince 2013  
Dotační programy v oblasti venkova a zemědělství
Regionální zemědělství a produkty
Harmonogram zasedání Komise RVZ v 1.pol.roku 2014

Problémy a možnosti neziskovek :

Z výše  uvedených  obsahů  schůzí  je  patrné,  že  tématikou  NNO  se  komise  zabývala  velice
sporadicky. Snaha o prosazení využívání partnerství a tím pádem i finančních vazeb obcí a NNO
na  uskutečňování  rozvoje  venkova  do  pravidel  dotačních  programů  JMK  –  PRV  JMK  byla
neúspěšná. Je znát, že starostové nejsou zvyklí využívat potenciál NNO při přípravě a realizaci
společných projektů kofinancovaných z rozpočtů obcí. Tento stav by bylo vhodné a možné změnit
větší  prezentací  projektů  jednotlivých  NNO v obcích,  případně úspěšných společných  projektů
obcí  a  NNO  a  také  zvýšením  kvality  managementu  NNO  v našem  kraji.  Kvalitním  školením
projektových  manažerů  na  praktických  projektech  přímo  u  zkušenějších  NNO,  by  se  mohlo
dosáhnout zvýšené absorpční kapacity NNO a NNO by se mohly stát pro vedení menších obcí
poradci a manažery, kteří by si tak zároveň mohli vedlejší činností získávat prostředky na svoji
činnost.

Zpracoval : ing. Jiří Pospíšil
603219663 pospisil@ps-pm.cz


