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KARLOVARSKÝ KRAJ
    .Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje


U s n e s e n í
z 13. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje
konaného dne 4.1. 2010 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni : pánové Hybner, Gold, Živný, Kroupa, Stach, Martinec, Pospíšil, paní Zámostná	

Omluveni :  pan Cervan	

Neomluveni: -	

Ostatní zúčastnění:	pánové Musil, Navrátil, Uhříček

Jednání zahájil  v 16.00 hodin a ukončil v 17.45 hodin předseda Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Členové Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje schválili následující program:

	Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání
	Odbor regionálního rozvoje – zhodnocení  činnosti za rok 2009, plán na rok 2010

APDM – zhodnocení činnosti za rok 2009,  plán na rok 2010, KARP – plán na rok 2010
	Harmonogram činnosti VRR na rok 2010

PPB 3 – návrh poskytnutí příspěvku
	Různé
Závěr






Program jednání:


Úvod, zahájení – zápis z minulého jednání

usnesení č. 20/01/10 

Členové VRR schválili navržený program jednání a zápis z minulého jednání VRR. 

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
0

      2)  Odbor regionálního rozvoje – zhodnocení  činnosti za rok 2009, plán na rok 2010
  APDM – zhodnocení činnosti za rok 2009,  plán na rok 2010, KARP – plán na rok 2010

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí Plán činnosti odboru regionálního rozvoje, Agentury projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o. a Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. včetně rozpočetu odboru na rok 2010. VRR hodnotí kladně výsledky práce ORR za rok 2009 a děkuje ORR za aktivní spolupráci s Výborem pro regionální rozvoj.

usnesení č. 21/01/10 
pro:
8
proti:
0
zdržel se:   0

      3) Harmonogram činnosti VRR na rok 2010

usnesení č. 22/01/10 

Výbor pro regionální rozvoj schvaluje Harmonogram činnosti VRR na rok 2010. 
pro:
8
proti:
0
zdržel se:

0

 4) Partnerství pro Budoucnost 3 – návrh poskytnutí příspěvku

usnesení č.23/01/10 
Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s předloženým návrhem na poskytnutí příspěvku Mikroregionu Sokolov - východ v rámci Projektu Partnerství pro budoucnost 3 a doporučuje ZKK ke schválení

pro:
8
proti:
0
zdržel se:
	                 



V Karlových Varech dne  4.1.2010


Zapisovatelka: Bc. Martina Fučíková

	 Bc. Tomáš Hybner
                                                                                          předseda  	Výboru pro regionální rozvoj 
	    Zastupitelstva Karlovarského kraje


