
 

 

Zápis  
ze setkání Pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu 
registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 
 
V Českých Budějovicích  19.2.  2013 od 16.00 v prostorách JHK České Budějovice 
Přítomni: za NOS o.s.:  M. Jarolímek, , J.Haňura, Hańurová,M.Kolářová 
     za MAS SR: Z. Guthová, M. Chytrová 
                  za MAS Pomalší: E. Tarabová  
     za NAZARET o.s.:  K.Filip, M. Kabeláčová 
                  za BEMAGRO Malonty a.s.: M.Filipová  
                  za JHK: P. Rejnek 
     za ÚP ČB: Němcová 
hosté : za PLANET Wales :  Jane Howells, Sarah Hughes          

Program: 
1. Představení _ PLANET Wales 
2. Aktuální klíčové aktivity 

 Příprava exkurze 
3. Různé 

 
Add 1.  
 Proběhlo vzájemné představení pracovní skupiny viz. výše jmenovaní. 
 
 
Add 2.  
Realizační tým projektu se seznámil s obsahem příslušných aktivit projektu a s plánem dalších 
činností pracovní skupinu pro podporu zaměstnanosti v regionu.  

 
 

 Příprava exkurze 
 

- Zahraniční partner uvedl dva možné termíny konání konference a to v termínu od  
11. – 19. 5.2013, nebo následující týden a to od 19.5. – 25.5.2013  (termín se ještě upřesní 
v návaznosti na aktivity pořádané ve Walesu v daných termínech) Je předpoklad, že v  by se 
odjíždělo v sobotu s ČR , příjezd do Walesu v neděli podvečer kde by proběhlo přivítání  a 
samotný program by začal  od pondělí .  
Návrh programu:    

- Sociální podnikání a jeho podpora ve Walesu 
- Sociální podnikání v oblasti zaměstnávání hendikepovaných osob,  
- Rozvoj zaměstnanosti na venkově formou  

o péče o kulturní dědictví 
o recyklace a opětovného využití (re-use) odpadů 
o rozvoje trhu s místními potravinami 
o rozvoje místních služeb 

- Komunitní vlastnictví a komunitní podnikání 
Program bude upřesněn během dubna na základě zaslaných podkladů od PLANET. 

Výběr  účastníků  exkurze bude na základě jejich přihlášek a motivačního dopisů. Upřesnění 
podmínek a kriterií pro výběr bude předmětem dalšího setkání Pracovní skupiny. 



 

 
 
ůkoly :  

Z. Guthová stanovit datum plánované exkurze do Walsu s PLANET 
Add 3. 
Další jednání pracovní skupiny bude 6. března 2013 v 9 hod. – na JHK České Budějovice.  
Schůzka (pouze) realizačního týmu projektu proběhne 12. 3. 2013 od 14.00 v Borovanech (NOS a 
MAS Sdružení Růže)  
Na webových stránkách (MAS SR, NOS atd.) se uveřejní výstupy s konference (prezentace). 
 
 

 V Borovanech 20.2.2013 
Magdalena  Chytrová  


