Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 405 321, fax: 499 405 691
IČO 70157898
Office: www.svazek.krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu

Zápis z jednání
Řídící skupiny pro rozvoj regionu Krkonoše
ze dne 12. 3. 2013 v 10:00 v zasedací místnosti MěÚ Vrchlabí
Přítomni:
Jan Sobotka, Jiří Vancl, Kamila Hlinková, Petr Matyáš, Pavel Klapuš, Josef Nosek, Jolana
Vašáková, Tomáš Vrbata, Jakub Kašpar, Josef Miškovský, Jaroslav Jedlička, Josef Taláb, Eva
Zbrojová, Michael Otta, Michal Vávra, Věra Nosková, Eva Trýznová, Klára Kroupová, Jan Balcar,
Tomáš Mečíř.
Omluveni:
Tomáš Hendrych, Lenka Stehlíková, Marcel Zadrobílek, Zdeněk Prokůpek, Oskar Mužíček, Karel
Klíma.
Krkonoše – jedinečné navenek, přátelské uvnitř

1) Souhrnné informace

Jan Sobotka shrnul události, které proběhly od posledního setkání ISRR. Zhodnotil přípravné práce
k projektovým záměrům, které byly zaslány na zpracovatele. Konstatoval, návrhová část je již
dokončena a čeká nás část implementační. Dále upozornil na Projekt pramen Labe.

2) Prezentace postupů prací ISRR Krkonoše
Josef Miškovský – seznámil řídící skupinu s postupem prací uskutečněných od posledního setkání
na Integrované strategii regionálního rozvoje Krkonoše a to návrhy opatření. Dále popsal a vysvětlil
metodiku implementační část strategie. Která je rozdělena na dvě části a to cyklus plánovací a
projektový.
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Plánovací cyklus





Rozdělení kompetencí při implementaci dokumentu
Vyhodnocování a monitoring realizace s využitím monitorovacích indikátorů
Zapojení partnerů a veřejnosti do procesu implementace
Aktualizace ISRR Krkonoše

Projektový cyklus

Krkonoše – svazek měst a obcí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
Tel.: 499 405 321, fax: 499 405 691
IČO 70157898
Office: www.svazek.krkonose.eu
Tourism: www.krkonose.eu

3) Diskuze k implementační části ISRR Krkonoše
Řídící skupina odsouhlasila rozdělení projektových záměrů do 2 okruhů „Strategické projekty“ a
„Ostatní projekty“.
Bude vytvořena databáze projektových záměrů, která může být neustále rozšiřována a doplňována.
Svazek měst a obcí Krkonoše, nebude garantem pro místní a lokální projekty, které budou uvedeny
v „Ostatních projektech“.
Je třeba rozšířit implementační část o monitoring a mechanismus aktivní role svazku.
Předseda řídící skupiny ISRR, může podávat doporučení k projektům, které budou předloženy, zda
jsou či nejsou v souladu s integrovanou strategií Krkonoše.
V současné době v Libereckém kraji probíhá sběr projektových záměrů pro nové plánovací období,
kde byli osloveni všichni starostovce spolupráci.
4) Poděkování všem
Jan Sobotka (předseda řídící skupiny) - poděkoval všem, kteří se podíleli na tvorbě a vzniku
Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše. Ta nyní bude sloužit na následná léta v regionu
Krkonoše jako podpůrný materiál krajským strategiím, a všem kteří budou v regionu rozvíjet své
aktivity a záměry.

5) Ostatní
Slavnostní předání ISRR řídicí skupině: středa 17. 4. 2013 v 10:00 hodin.

Vypracoval: Josef Nosek

