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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

• Usnesení vlády č. 1569 ze dne 21. prosince 2009 

• Pro 7 tzv. specifických oblastí  

• Šumava, Beskydy, Jeseníky, Karvinsko, Mostecko, 

Krušné Hory, Krkonoše/Jizerské hory 

• Zpracován metodický pokyn k přípravě a realizaci 

• KIPR nikde zatím nefunguje. 
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PROČ 

• Získání uceleného pohledu na homogenní území 

specifické oblasti. 

• Zajištění jednotného přístupu všech subjektů při realizaci 

zásadních rozvojových aktivit území. (cestovní ruch, 

životní prostředí, dopravní dostupnost, průmysl atd.) 

• Možnost bonifikace projektů v průběhu hodnocení ze 

strany operačních programů (nové programovací 

období) 
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ÚZEMÍ 
• Území pro zpracování KIPRu musí být součástí tzv. 

specifické oblasti rozvoje, definované v Politice 

územního rozvoje ČR 2008 

• SO7 se nazývá Krkonoše a Jizerské hory a její vymezení je 
široké – území obcí z ORP Frýdlant (jižní část), Jablonec nad 
Nisou (severní část), Jilemnice (severní část), Liberec 
(severovýchodní část), Tanvald, Trutnov (severní část), 
Vrchlabí (severní část).  

• JAK VELKÉ STANOVIT ÚZEMÍ?? 
• NP Krkonoše, CHKO Jizerské hory, svazek obcí .... 
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AKTÉŘI 
• Před zahájením vytváření je nutné stanovit zodpovědné 

instituce, které se zapojí 

– Správa Krkonošského národního parku 

– Krkonoše – svazek měst a obcí 

– Královéhradecký kraj 

– Liberecký kraj 

• Je potřeba ještě někdo další?? 
• Jak se vypořádat s oblastí Jizerských hor? 

• Kdo bude hlavním nositelem? 
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OBSAH (1) 
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OBSAH (2) 
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• KIPR by měl řešit hlavně zásadní problémy území napříč všemi 
okruhy stanovenými v metodice. 

• KIPR by neměl obsahovat jednotlivé záměry obcí (seznam 
projektů), snad jen ty nejvýznamnější. 

• Každý projekt realizovaný na území KIPRu by mohl dostat 
souhlas se plánem rozvoje dodatečně, na základě posouzení 
řídících struktur. 

 



VYPRACOVÁNÍ 

KIPR 

• V souladu se stanovenou metodikou provedení příslušných 
analýz území. 

• Doporučujeme najmout nezávislého externího zpracovatele, 
který by objektivně zohlednil potřeby a zapracoval je do plánu 
rozvoje. 

 



FINANCOVÁNÍ 

KIPR 

• Prozatím jediným zdrojem je OPŽP čerpaný prostřednictvím 
technické asistence přes SFŽP.  

• S ohledem na toto se jeví jako hlavní nositel Správa KRNAP, 
protože nikdo jiný ty peníze nezíská.   

 


