
1.1 PRIORITNÍ OBLAST 2: SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST A VEŘEJNÉ SLUŽBY 

Prioritní oblast je zaměřena jednak na zkvalitnění jednotlivých veřejných služeb zajišťovaných obcemi 
i dalšími poskytovateli a na koordinaci činností jednotlivých aktérů regionálního rozvoje. Součástí 
prioritní oblasti jsou také aktivity zaměřené na zlepšení urbánního rozvoje sídel. 

 

OPATŘENÍ 2.1: INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

Cíl opatření 

 Zkoordinovat aktivity jednotlivých aktérů regionálního rozvoje 

Přímé aktivity a další intervence Nepřímé aktivity a intervence 

 Ustavení formalizované organizace zabezpečující 
regionální rozvoj na bázi spolupráce obecní a krajské 
samosprávy, MAS, podnikatelského a neziskového 
sektoru a orgánů státní správy působících v regionu a 
na polské straně Krkonoš 

 Rozšíření okruhu činností SMO Krkonoše 

 Formulace jasných společných stanovisek regionálních 
aktérů vůči (vnějším) rozvojovým záměrům a 
strategiím státu, krajů a podnikatelského sektoru 

 Koordinace činností v oblasti komunitního plánování 
rozvoje měst a obcí 

 Finanční pomoc při předfinancování projektů malých 
členských obcí z prostředků SMO Krkonoše 

  

Monitorovací ukazatele 

  

Garant 

 Svazek měst a obcí Krkonoše 

Další zapojené subjekty 

 místní akční skupiny, kraje, hospodářské komory, podnikatelské subjekty, Správa KRNAP, subjekty na polské straně 
Krkonoš (v první řadě místní samospráva) 

Seznam projektových záměrů 

  

 

 

 

 

 

 



OPATŘENÍ 2.2: URBÁNNÍ ROZVOJ SÍDEL 

Cíl opatření 

 Zajistit dlouhodobě udržitelný, urbanisticky a architektonicky vyvážený rozvoj sídel 

Přímé aktivity a další intervence Nepřímé aktivity a intervence 

 Zpracování urbanistických studií rozvoje větších měst a obcí (za 
účasti místní komunity) a jejich důsledná realizace 

 Zpracování architektonických studií a návrhů (např. formou 
architektonické soutěže) při přípravě významných investičních 
záměrů 

 Předjednání významných rozvojových záměrů na bázi odborné 
veřejnosti (renomovaní urbanisté a architekti, Správa KRNAP 
apod.), případně i širší veřejnosti (neziskový a podnikatelský 
sektor, občané) 

 Preference rozvoje další výstavby v rámci stávajících intravilánů 
před zástavbou volné krajiny (při respektování limitů a regulativů 
daných územně-plánovací dokumentací) 

  

Monitorovací ukazatele 

  

Garant 

 Svazek měst a obcí Krkonoše 

Další zapojené subjekty 

 architektonické kanceláře, podnikatelské subjekty, neziskové organizace, Správa KRNAP 

Seznam projektových záměrů 

  

 

OPATŘENÍ 2.3: OBČANSKÁ VYBAVENOST 

Cíl opatření 

 Zamezit zhoršování občanské vybavenosti a dostupnosti základních služeb, zejména v menších sídlech 

Přímé aktivity a další intervence Nepřímé aktivity a intervence 

 Případná finanční podpora na zachování a přiměřenou dostupnost 
základních služeb a veřejné vybavenosti malých obcích (MŠ, ZŠ, 
pošta, lékař, Policie ČR, lékařská pohotovost, sociální služby) vč. 
možnosti sloučení provozoven, mobilních provozoven apod. 

 Podpora volnočasových aktivit obcí a spolků (kulturních, 
společenských a sportovních aktivit) 

 Zachování dopravní obslužnosti 
venkovských oblastí autobusovou a 
železniční dopravou 

Monitorovací ukazatele 

  

Garant 

 Svazek měst a obcí Krkonoše 

Další zapojené subjekty 

 kraje, Česká pošta, Policie ČR, poskytovatelé základních služeb občanské vybavenosti, neziskové organizace 

Seznam projektových záměrů 

  



OPATŘENÍ 2.4: SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Cíl opatření 

 Upravit nabídku sociálních služeb a souladu se skutečnými potřebami jejich klientů a zajistit koordinaci aktivit 
jednotlivých poskytovatelů 

Přímé aktivity a další intervence Nepřímé aktivity a intervence 

 Aktivní zapojení do přípravy na nové programovací 
období 2014+ (i s ohledem na předpokládané 
navýšení podílu finančních prostředků z ESF) 

 Koordinace činnosti a záměrů jednotlivých 
poskytovatelů sociálních služeb na úrovni celého 
regionu 

 Postupná úprava sítě zařízení poskytujících sociální 
služby pro seniory ve vazbě na předpokládaný nárůst 
poptávky po těchto službách 

 Transformace velkokapacitních pobytových zařízení 
sociální péče ve služby komunitního typu – investiční 
podpora kraje zaměřená na budování zázemí pro 
sociální služby komunitního typu 

 Zohlednění potřeb specifických sociálních služeb pro 
seniory, matky s dětmi, osoby opouštějících výkon 
trestu, zdravotně postižené a další specifické sociální 
skupiny 

 Identifikace služeb pro specifické potřeby klientů, 
jejichž zajištění je v regionu nedostačující, a zlepšení 
rozsahu a kvality nabídky těchto služeb 

 Komplexní řešení problematiky bydlení a sociálních 
služeb pro seniory 

 Zajištění odborné podpory poskytovatelům sociálních 
služeb a jejich zřizovatelům (zejm. v oblasti sociální 
prevence, transformace pobytových služeb sociální 
péče, sociální inkluze), zajištění jejich koordinace v 
oblasti tvorby a realizace nástrojů sociální inkluze a 
iniciace jejich spolupráce za účelem zajištění 
prostupnosti celého systému 

 Rozšíření aktivit navazujících na sociální služby a 
podporujících sociální začleňování obyvatel 
v předproduktivním a produktivním věku (zejména 
možnosti bydlení, zaměstnávání) 

Monitorovací ukazatele 

  

Garant 

 Svazek měst a obcí Krkonoše 

Další zapojené subjekty 

 kraje, poskytovatelé sociálních služeb 

Seznam projektových záměrů 

  

 

 

 

 



OPATŘENÍ 2.5: ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY 

Cíl opatření 

 Zajistit kvalitní zdravotnické služby z hlediska dostupnosti, potřebného personálu a vybavení 

Přímé aktivity a další intervence Nepřímé aktivity a intervence 

 Aktivní zapojení do přípravy na nové programovací 
období 2014+ (i s ohledem na předpokládané 
navýšení podílu finančních prostředků z ESF) 

 Koordinace činnosti a záměrů jednotlivých 
poskytovatelů zdravotnických služeb na úrovni celého 
regionu 

 Akceptování výstupů z plánování rozvoje 
zdravotnických služeb (koncepce zdravotnictví 
v krajích) a tlak na zdravotní pojišťovny v rámci řešení 
problematiky optimalizace lůžkové kapacity v kraji, 
zajišťování provozu specializovaných zdravotnických 
pracovišť a činnosti zdravotnické záchranné služby  

 Optimalizace zdravotnických služeb za účelem snížení 
kapacit akutních lůžek a posílení kapacit lůžek 
následné a specializované péče 

 Tlak na selektivní obnovu a modernizaci vybavenosti a 
zdravotnické techniky vycházející ze specializace 
jednotlivých zařízení 

 Posílení sítě sociálně-zdravotnických zařízení 

 Zohlednění potřeb specifických zdravotnických služeb 
pro seniory, zdravotně postižené a další specifické 
sociální skupiny 

 Zkvalitnění plánování rozvoje sociálních služeb vč. 
systému vyhodnocování potřebnosti sociálních služeb 

Monitorovací ukazatele 

  

Garant 

 Svazek měst a obcí Krkonoše 

Další zapojené subjekty 

 kraje, poskytovatelé zdravotnických služeb, zdravotní pojišťovny 

Seznam projektových záměrů 

  

 


