3K PLATFORMA – Pracovní skupina ZnojmoRegionu
3K PLATFORMA – info 2019
Dne 26. dubna 2019 došlo k převedení činnosti a kompetencí členů pracovní skupiny 3K PLATFORMA na členy
Představenstva spolku ZnojmoRegion. Hlavním důvodem je velmi podobné personální složení obou skupin, a
tudíž duplicita jednání a zbytečná časová náročnost.
Díky tomuto kroku je i nadále zajištěno projednávání důležitých činností a úkolů na řádných schůzích spolku,
jakož i zásada zajištění komunikace, kooperace a koordinace napříč členskou základnou.
Vzhledem ke stávající činnosti spolku a omezeným personálním i finančním možnostem, se budou nadále
jednání Představenstva konat průběžně během roku podle aktuální potřeby, a přitom vždy alespoň jednou za 2
měsíce.
V průběhu roku 2019 se uskutečnilo celkem 6 jednání členů Představenstva spolku, kde byla řešena zásadní
témata týkající se budoucího rozvoje a činností spolku, jako např: veletržní prezentace, turistická karta výhod,
akvizice nových členů a partnerů, spolupráce s národními institucemi na základě memoranda, výroba
propagačních materiálů a informačních tiskovin, organizace vzdělávacích workshopů pro pracovníky
v cestovním ruchu, účast na odborných konferencích, zajištění poznávacích exkurzí pro novináře a zástupce
filmových společností a přeshraniční spolupráce CZ/AT.

3K PLATFORMA – info 2018
Pro naplnění principu vzájemné komunikace, kooperace a koordinace k zajištění efektivní spolupráce
v destinaci byla ještě před samotným založením destinační společnosti ZnojmoRegion, z.s., vytvořena stálá
Pracovní skupina (funkční od června 2017).
Její prvořadou aktivitou byla příprava řádného založení spolku a zapsání do Spolkového rejstříku – realizace
listopad 2017. Následně se její činnost nasměrovala na získání oficiální certifikace DMO (destinační
management oblasti) Jihomoravského kraje – úspěšně certifikováno v prosinci 2017. Pracovní skupina se i
nadále soustředila na zajištění funkčnosti Spolku, organizaci pravidelných jednání orgánů Spolku (Valná
hromada a Představenstvo), stanovování priorit, postupů a harmonogramů i jejich následné plnění.
Členové stálé Pracovní skupiny byli jmenováni nejprve na období do 31. 12. 2017. Následně bylo jejich funkční
období prodlouženo do 31. 12. 2018. Další jmenování či prodloužení je v plně kompetenci Představenstva
Spolku. Aktuálně má skupina 5 členů. Pracovní skupina se od svého založení schází pravidelně min. 1x měsíčně
a je otevřená všem zájemcům z řad členů či partnerů ZnojmoRegionu, z. s.

Dílčí pracovní skupiny
Pro účely efektivního fungování a samostatného řešení specifických úkolů vyplývajících z činnosti spolku, pro
které je zapotřebí odborný, hloubkový, důkladný či nezávislý přístup, jsou Představenstvem průběžně
jmenovány dílčí pracovní skupiny zaměřené na konkrétní úkoly. Počet členů jednotlivých pracovních skupin i
pravidelnost jejich jednání je souvztažný vždy s náročností a neodkladností daného úkolu.
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