Závěry z dotazníků upřesní koncepci rozvoje venkova
Olomoucký kraj - V bezmála čtyřech stovkách obcí Olomouckého kraje do 5 tisíc
obyvatel proběhlo v červnu a červenci dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo zjistit
stav občanské vybavenosti a technické infrastruktury ve venkovských oblastech
a současně zmapovat rozvojové záměry, které obce připravují pro příští tři roky.
Do průzkumu se nakonec zapojilo 344 obcí z celkového počtu 384 oslovených.
Dotazníky vyplnilo rovněž 18 mikroregionů a 10 místních akčních skupin, které
fungují na území kraje.
Vyhodnocení dotazníkového šetření připravuje obecně prospěšná společnost
Středomoravská agentura rozvoje venkova. Závěry, které budou k dispozici na konci
září, pomohou identifikovat problémové oblasti venkova a poslouží jako východisko
pro zpracování Akčního plánu koncepce rozvoje venkova a zemědělství
Olomouckého kraje a jako podklad pro krajskou samosprávu při zaměření dotačních
programů Olomouckého kraje.
Součástí vyhodnocení bude rovněž zpracování získaných projektových záměrů obcí,
přiřazení vhodných dotačních titulů k financování projektových záměrů a jejich
vložení do krajského zásobníku projektových námětů.
Plánovaný harmonogram dalšího zpracování Akčního plánu Koncepce rozvoje
venkova a Programu obnovy venkova 2010 (výběr):
konec srpna 2009 * převzetí vyhodnocení dotazníkového šetření
konec září 2009 * 1. návrh zaměření akčního plánu - odbor strategického rozvoje ve
spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství, odborem kultury
a památkové péče a oddělením cestovního ruchu kanceláře hejtmana
polovina října 2009 * Komise pro rozvoj venkova a zemědělství projedná 1. návrh
akčního plánu připravované koncepce. Společně projedná také zaměření Programu
obnovy venkova (POV) pro rok 2010.
konec října 2009 * Komise schválí Akční plán koncepce a zaměření POV 2010
a doporučí ke schválení krajské radě. Akční plán a zaměření POV 2010 projedná
Výbor pro regionální rozvoj Olomouckého kraje.
listopad 2009 * akční plán projedná a schválí Rada Olomouckého kraje
prosinec 2009 * krajská rada a poté krajské zastupitelstvo schválí zaměření POV pro
rok 2010, zastupitelé vezmou na vědomí Akční plán Koncepce rozvoje venkova
Organizace mohly ovlivnit zaměření grantu
Olomoucký kraj - Dlouho očekávané peníze z Programu švýcarsko-české spolupráce
určené na projekty nestátních neziskových organizací v Moravskoslezském,
Olomouckém a Zlínském kraji budou k dispozici pravděpodobně již v poslední
čtvrtině roku. Nadace Partnerství prostřednictvím webového dotazníku zjišťovala
potřeby těchto organizací. Akce byla zaměřena na neziskové organizace v oblasti
sociálních služeb a životního prostředí.
Cílem dotazníkového šetření bylo nastavení podmínek Blokového grantu tak, aby co
nejvíce vyhovovaly neziskovým organizacím, jejich situaci a plánům.

