
 

 

 
Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše 
Zápis z 2. jednání pracovní skupiny 

14. února 2019  

 

Zapojené subjekty: 

Svazek měst a obcí Krkonoše, KRNAP, OHK Trutnov, CIRI KHK 

 

Úvodem byl představen stav zpracování strategie. U každé diskutované části Návrhové části byl 

stručně popsán smysl této části, resp. metodika tvorby.  

 

Strategická vize regionu 

- nahradit spojení „regionální ekonomika“ spojením „ekonomika regionu“ 

- doplnit do pilíře „inovativní a udržitelná odvětví“ větu: „Rostlinná a živočišná výroba je založena na 

šetrném hospodaření s půdou a udržitelném hospodaření s vodou v krajině a péči o krajinu.“ 

- do pilíře „optimální vybavenost“ doplnit větu „Vybavenost regionu nevykazuje významné 

subregionální disparity.“ 

 

Strom problémů 

- návrh zjednodušit na 2 úrovně; (a ponechat originál) a více zvýraznit to, co mohou přímo řešit místní 

aktéři 

 

Rozvojové cíle a opatření 

Cíl A: Vyšší inovativnost a udržitelnost místních podniků 

- vyjádřit vyšší důležitost dílčích cílů zaměřených na průmysl oproti cílům v oblasti CR – předřadit tyto 

cíle v seznamu dílčích cílů 

- do přímých aktivit doplnit aktivitu: 

• Aktivní role měst a obcí v rámci nabídky ploch  objektů k podnikání (zejm. brownfields) 

- do nepřímých aktivit doplnit aktivitu: 

• Důsledná podpora ekologicky šetrného zemědělství (dostatečná podpora hospodaření v LFA, 

intenzivnější provázání dotací s šetrným hospodařením z hlediska agradace půdy a vodního režimu) 

Cíl B: Trh práce umožňuje udržitelný rozvoj místní ekonomiky 



 

 

- do přímých aktivit doplnit: 

• Participace lidí z praxe na výuce ZŠ 

• Krátkodobé stáže a exkurze žáků ZŠ na vhodných pracovištích 

- u chybějících oborů SŠ specifikovat, že se jedná i o obory středního odborného vzdělávání 

- ke vzdělávání pedagogů ve firmách doplnit, že se jedná o odborné vzdělávání  

Cíl C: Příznivější populační charakteristiky 

- k přímým aktivitám doplnit aktivitu „Podpora rozvoje nabídky služeb (vzdělávání, kultura, volný čas, další 

služby)“ 

Cíl D: Optimální vybavenost území veřejnou infrastrukturou 

- do přímých aktivit doplnit aktivitu: 

• Zabezpečení dostatečně kapacitních a kvalitních zdrojů pitné a užitkové vody 

• Realizace přírodě blízkých opatření ke zvyšování zadržování vody v krajině (retenční nádrže, mokřady, 

revitalizace vodních toků) 

- do nepřímých aktivit doplnit  

• stavba průtah Rudník – k aktivitě Ostranění závad na silnici I/14 

• Vyhovující objednávka veřejné dopravy ze strany krajů se zabezpečením maximální provázanosti 

jednotlivých dopravních systémů 

 

Závěrem byl zrekapitulován další postup. Bylo dohodnuto, že zpracovatelé rozešlou upravenou 

Návrhovou část k poslenímu (korespondenčnímu) kolu připomínek členům Pracovní skupiny.  

 

 

 


