Zpráva komise mladých lidí a žen za rok 2010
Komise se zaměřila plnění plánovaných záměrů dle Strategického plánu LEADER
vzhledem k cílové skupině mladých lidí a žen.
1) Plnění podle SPL (kapitola 11):
1. plnění bodu 9. – Pro potřeby administrativních prací v souvislosti s příjmem Žádostí
z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1. 2. byla uzavřena pracovní smlouva na poloviční
úvazek s mladou ženou (věk do 30 let)
2) Další činnost zaměřena na ženy a mladé lidi:
Ve volbách, které proběhly v únoru 2010, byla do Programového výboru zvolena 1 žena
3) Realizované projekty Výzvy č. 1
V realizovaných projektech fiche č. 3 Výzvy č. 1 nebyly přímo určenou cílovou skupinou
ženy a mladí lidé, ale byly podstatným uživatelem realizovaných projektů
•

obec Sudice - Rekonstrukce ulice Hlavní v Sudicích

rekonstrukce ulice vede přímo kolem Základní a mateřské školy a je hustě využívána
v běžném každodenním životě.
•

obec Rohov - Modernizace venkovské infrastruktury ke sportovnímu areálu v obci
Rohov – II. etapa

po rekonstrukci je místo realizace projektu využíváno také mladými lidmi a ženami, kteří mají
snadnější přístup ke sportovnímu areálu.
•

obec Darkovice - Parková úprava veřejného prostranství ve sportovně-rekreačním
areálu v obci Darkovice

koncepce využívání stejná jako u obce Rohov.
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4) Podané Žádosti Výzvy č. 2
V 2. Výzvě byly podány a schváleny Žádosti, které se mimo jiné dotýkaly mladých lidí a žen ve fichi
č. 3 a 7.
Z fiche 3. – podopatření III.2.1.1. – Obnova a rozvoj vesnic, kde cílovou skupinou jsou také ženy a
mladí lidé se jedná o projekty:
obec Bělá a Služovice – realizace bezdrátového rozhlasu v obcích.
obec Darkovice a Strahovice – úprava veřejného prostranství pro oddech a setkávání
Z fiche 7 – opatření III.2.2. – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova jsou mimo jiné cílovou
skupinou ženy a mladí lidé jednak v projektech Římskokatolických farností obcí Bohuslavice,
Bolatice a Sudice a také v projektu obnovy historické lipové aleje obce Velké Hoštice. Všechny výše
zmiňované zrealizované projekty přispějí k sociálně-kulturní stabilizaci, oddechu i načerpání nových
sil.

2

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

