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Záznam z jednání konaného dne 27. 6.2016 na odboru regionálního rozvoje, grantů a 
dotací Královéhradeckého kraje 

 

Účastníci: Mgr. Ivana Kudrnáčová - vedoucí odboru, Ing. Lucie Rovenská – vedoucí oddělení 
regionálního rozvoje 
Za Krkonoše – svazek měst a obcí (Svazek) - Ing. Jiří Vancl, Dr. Pavel Klapuš  
 
Cílem bylo informovat se a zajistit další spolupráci při realizace Strategie rozvoje 
Královéhradeckého kraje 2014 -2020 a Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše (ISRRK) 
v nejbližším období. 

1. K tomu byla zástupci krkonošského svazku měst a obcí podána Informace o závěrech jednání 

pracovní skupiny Krkonoše-svazek měst a obcí pro implementaci ISRRK dne 15. 6. 2016. 

- Záznam tohoto jednání a Návrh projektových záměrů Implementace ISRRK jsou v příloze tohoto 
záznamu. 
- Bylo vybráno 14 prioritních projektových záměrů. Jejich výběr je možno jak ze strany obcí 
sdružených ve Svazku, tak i Kraje připomínkovat do 11. 7. 2016. 
- Současně Svazek do 15. 7. 2016 projedná s Ing Mlejnkem, který je pověřen   Královéhradeckým 
krajem zpracovat Akční plán realizace Strategie Kraje 2017 – 2020, možnosti začlenění některých 
z prioritních projektů Svazku do tohoto dokumentu. 
- Obdobným způsobem je tento postup řešen i s Libereckým krajem. 
 

2. Souhlasí se, aby spolupráce Svazku i s Královéhradeckým krajem byla víceletá. K tomu Svazek 

připraví co nejdříve žádost na podporu implementace ISRRK  Krajem v roce 2017.  

Královéhradecký kraj nechává další rozsah a spektrum spolupráce v této oblasti především na 

potřebách Svazku a očekává od něj v tomto směru potřebnou iniciativu. 

 

3. Svazek zašle Kraji své aktuální dokumenty z oblasti regionálního rozvoje, včetně cestovního 

ruchu „Zaměření aktivit Krkonoše – svazek měst a obcí v období 2016 – 2020“. 

 

4. Kraj po schválení Regionální konferencí předá Svazku pro informaci a pro další využití 

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Královéhradeckého kraje. 

 

5. Byla diskutována možnost zpracovat pro krkonošský region demografický vývoj obyvatelstva 

v této oblasti, včetně rozboru hospodářské a ekonomického potenciálu, jako objektivizace 

strategie rozvoje průmyslu, dopravy atd. K tomu bylo doporučeno, aby Svazek jednal s Ing. 

Varmužovou (731 439 242) z Krajské správy ČSÚ v Hradci Králové. 

 

6. Dále byla podána informace o dobré spolupráci se Správou KRNAP a o zařazení jejich dvou 

připravovaných projektů do seznamu projektových záměrů. Svazek navázal kontakt s Výzkumným 

ústavem pro klimatickou změnu. 
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 Přílohy:  

- Zápis z jednání Řídící skupiny Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše ze dne 15. 
června 2016 

- Akční plán ISRRK – navrhované priority 6/2016 
- Zaměření aktivit Krkonoše – svazek měst a obcí v období 2016 – 2020 

 
 
 
Ve Vrchlabí: 30. 6. 2016 
Zaznamenal: Ing. Jiří Vancl,  Pavel Klapuš 
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