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  Zápis z jednání Řídící skupiny Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze dne 15. června2016 (malá zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – zámek I. patro).   Přítomní: Boháč Jan, Kašpar Jakub, Matyáš Petr, Miškovský Josef, Mužíček Oskar, Otta Michael, Vancl Jiří, Vašáková Jolana, Vávra Michael, Vrbata Tomáš, Zbrojová Eva, Klapuš Pavel, Palátková Dáša, Sobotka Jan, Šulcová Eva     J. Sobotka přivítal přítomné, dále jednání probíhalo dle předložené pozvánky.  1. Shrnutí aktuální situace J.Sobotka  – předchozí schůzka řídící skupiny (dále ŘS) květen 2015,  - ve 2016 v plánu svolat dvě jednání – začátek října, konec listopadu - konec roku 2016 bude schválen akční plán pro roky 2017-2018 (dále AP), - ISRRK – jediná hlavní náplň svazku – to základní čím se svazek zabývá, obsahuje všechny aktivity, které svazek dělá.  M.Otta - shrnul očekávání Libereckého kraje v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Libereckým krajem a Krkonoše – svazek měst a obcí, - aktualizace AP pro roky 2017 a 2018 – dle uzavřené smlouvy je podmínkou předložení schváleného AP 2017-2018 do konce roku 2016,  - formality vyplívající ze smlouvy projednány s E. Šulcovou  - žádost o dotaci na rok 2017 je vhodné během září 2016  J. Vancl – prezentace -pojetí regionálního rozvoje   2. Žádost KRNAP, Aktualizace AP  a. KRNAP, Jakub Kašpar – prezentace dvou projektů – žádost o potvrzení souladu s ISRRK i. „Společný přístup k péči o Krkonošský národní park“ – projekt je rozdělen na tři části 1. Legislativa 2. GIS 3. Socioekonomická analýza návštěvnosti Krkonoš (počty 
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 návštěvníků, motivace příjezdu do Krkonoše, kolik zde návštěvníci utratí, destinace odkud návštěvníci přijíždějí, apod). Výstupy z této analýzy budou veřejné.  Závěr ŘS do zápisu: „Řídící skupina ISRRK konstatuje, že projektový záměr Správy KRNAP a Dyrekcji KPN Společný přístup k péči o Krkonošský národní park vyplývá z Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoš a je plně v souladu s jejími cíli. Výstupy ze studie budou využívány svazkem Krkonoše – svazek měst a obcí pro aktivity v oblasti regionálního rozvoje Krkonoše.“  ii. „Rekonstrukce budovy Krkonošského muzea obnova expozic“ 1. Důležitost ISRRK – projekt může být financován z IROP a OPŽP, hodnota projektu cca 7 mil. E  Závěr ŘS do zápisu: „Řídící skupina ISRRK konstatuje, že projektový záměr Správy KRNAP na rekonstrukci budovy muzea a modernizaci jeho expozic vyplývá z Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoš a je plně v souladu s jejími cíli.“   b. Aktualizace akční plán i. Členům ŘS předložen návrh možných prioritních projektových záměrů, které vzešly s jednání Rady svazku, a byly komunikovány v rámci svazku,  ii. Navrhované prioritní projekty byly postupně představeny, iii. Do navrhovaných prioritních projektů budou doplněny výše zmíněné projekty KRNAP iv. J.Sobotka požádal členy ŘS o vyjádření a připomínky k tomuto návrhu v termínu do 11.7.2016     3. Plán na 2016  a. Plán péče KRNAP 2020 s výhledem do 2030  i. Podtéma „Propojování areálů“ – J. Sobotka informoval přítomné o založení a činnosti pracovní skupiny - budou sesbírány podněty od obcí, skiareálů, které budou sloužit jako podklad k určení „hranice rozvojového potenciálu areálů“  - do podzimu 2016 by měl být vybrán zpracovatel na SEA, poté předložení materiálu k projednání Správě KRNAP  
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 b. Následující postup Další jednání ŘS – začátek října, konec listopadu i. J. Sobotka zrekapituloval výstupy z tohoto jednání  ii. Další jednání ŘS proběhne začátkem října, a koncem listopadu iii. Aktualizovaný AP 2017-2018 bude předložen Radě svazku ke schválení iv. Schválený AP 2017-2018 bude předložen Libereckému a Královéhradeckému kraji  4. Různé Mezi členy řídící skupiny proběhla diskuse o problematice školství, podnikání.     Zapsala: Eva Šulcová       


