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Zápis z jednání pracovní skupiny – téma soc.oblast, podnikání a zemdělství
Datum konání: 25. listopadu 2013, 17:00 hodin.
Místo konání: Zasedací místnost, 1. patro, Městský úřad Hustopeče

Přítomní:
Přemysl Pálka - Manažer MAS H., o. s., TJ Sokol Zaječí  volnočasové aktivity a kultura
Michal Zich - Asistent manažera MAS Hustopečsko, o. s.
Brigita Petrášová - Starostka, Obec Morkůvky  školství, obce a volnočasové aktivity, soc.oblast
Miroslav Prchal - Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj  sociální oblast
Josef Urbánek - Vinaři Popice / Mužáci aj..  vinařství, příroda, životní prostředí
Beata Piknová - Občanka, Obec Zaječí  volnočasové aktivity a kultura
Josef Kaňa - TJ Sokol Kobylí, Mužáci Kobylí kultura, sport, všeobecný rozvoj
Jan Stávek - Vinaři Němčičky, FO podnikatel   zemědělství, vinařství, příroda, regionální 

  produkty

1. Souhrnná SWOT analýza 

2. Vize a dílčí cíle SCLLD 

 Diskuse k vizi

 Zaměstnanost 
o Diskuse: 

 Zaměření na absolventy škol a jejich uplatnění na trhu práce 

 Zaměření na kategorii občanů 55+ 

 Bydlení 

 Sociální služby 

 Sociálně patologické jevy 

3. Strategický cíl SCLLD 

 Zabezpečit pružnou, komunikující a finančně stabilní síť dostupných zdravotních a sociálních služeb s 
důrazem na prevenci sociálně patologických jevů a minimalizaci sociálního vyloučení 

 Diskuse: 

 Strategický cíl by měl být srozumitelnější pro laického čtenáře 

4. Představení Programu rozvoje venkova 

 Investice do zemědělských podniků 

 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 Investice do nezemědělských činností, např. podpora agroturistiky 

 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie 

 Lesnická infrastruktura 

 Technika a technologie pro lesní hospodářství a školkařskou činnost 

 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

 Podpora nových produktů, postupů, procesů a technologií 

5. Představení Operačního programu Zaměstnanost 

 Podpora zaměstnávání osob v evidenci Úřadu práce znevýhodněných na pracovním trhu (mladí lidé, 
lidé v předdůchodovém věku, ženy po mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní) 
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 Podpora zaměstnávání na jiné typy úvazku (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě, práce na 
dálku, sdílené prac. místo) 

 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 Sociální podnikání

6. Diskuse 

 Účastníci setkání postupně představili svou činnost a informovali o možných projektech, které by v 
budoucnu chtěli realizovat.

Přemysl Pálka ukončil jednání pracovní skupiny v 19:00 hodin.

Zapsal:  Michal Zich a Přemysl Pálka




