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Zápis z jednání 

Pracovní skupiny pro rozvoj regionu Krkonoše.eu 

ze dne 29.11.2011  v 9:00 v zasedací místnosti MěÚ Vrchlabí 

 

 

 
Přítomni:  
Jan Sobotka, Jiří Vancl, Petr Matyáš, Jiří Hradecký,  Pavel Klapuš, Kamila Hlinková, Michal 
Vávra, Jakub Kašpar, Josef Taláb, Michael Otta , Jan Hřebačka, Miloslav Roman, Jindřich 
Sýkora, František Krejčí,  Josef Nosek 
 
Omluveni:  
Martina Kulhavá , Tomáš Hendrych 
 
 
 
Úvodní INFO Předsedy Pracovní skupiny regionálního rozvoje – Jan Sobotka 
 

- Návštěva na MMR –náměstek Koláček – Jan Sobotka informoval o našich záměrech 
v regionu, žádost o podporu v Projektech KIPR – pan náměstek slíbil projednání a 
následný postup. 

 
- Pracovní skupinu Regionálního rozvoje – dál nerozšiřovat , pouze zvát další další 

účastníky formou hostů. Odsouhlaseno pracovní skupinou. 
 

- Podpora Svazku na dokončení D 11 – dopis k rukám Hejtmana KHK  z 14.11.2011 
  

 
1.  Stanovení priorit našeho území  

 
- Pavel Klapuš – představil „ Návrh obsahu a postupu zpracování integrované strategie 

rozvoje regionu Krkonoše , podotkl že tento materiál může sloužit jako materiál pro 
zadání zadavateli pro budoucí Analýzu – sběr dat 

 
- Bylo upozorněno na dobu trvání sběru dat, max. polovina roku 2012. 

dále v co nejkratší době stanovit nejdůležitější problémy regionu na které se musíme 
zaměřit. 3 stěžejní oblasti , obyvatelé , návštěvníci , ochrana přírody a životní 
prostředí. 
 

- Zainteresovat do rozvoje Krkonoše i nové možné politické strany a subjekty - 
kandidáty krajských voleb – dát základ do volebních programů. 
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- Jakub Kašpar – představil konkrétní údaje z Návrhu obsahu a postupu zpracování 
integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše . pojetí, způsob, struktura, proces. 
 

 
- Jan Sobotka – určil pracovní  skupinu pro vypracování Výzvy politickým stranám a 

politickým subjektům. 
 
- Jan Hřebačka – materiál musí vznikat s požadavky regionu, každá obec se musí 

v tomto materiálu nalézt. 
 

 
 

- Úkol - Vypracovat  Politickou výzvu pro kandidáty krajských voleb 2012. Popracovní 
skupina Jiří Vancl, Pavel Klapuš, Josef Taláb, Michal Vávra, Jakub Kašpar, Josef 
Nosek. 
 

 
             Termín:.do 12.12.2011               Zodpovědný: Nosek Josef 

 
 
 
2. Vymezení řešeného území  

 
Jan Sobotka – do vymezení území regionu Krkonoše , pro neúčast Tomáše 
Hendrycha – přesunut bod na další termín. 
 

 
3. Strategické plánování 2014 – 2020 
 
- František Krejčí – poradce Státního fondu životního prostředí  
- Doporučení čerpaní fin. prostředků v dalším plánovacím období 2014 - 2020 
- Informace o KIPR Šumava – místní akční skupina -  začátek 2007 
- Šumava úbytek návštěvnosti – nyní cca 2 mil.  
- Ochrana přírody po Evropsku 
- Nadefinovány potřeby regionu Šumava 
- Master plán pro SFŽP – 12 analýz – bezpečná Šumava, bílá stopa , ochrana 

ovzduší , ochrana přírody, návštěvnost – zoologický program – Kvilda- jelen …… 
- KIPR – Šumava pilotní projekt 
- Integrovaný přístup – preferován 
- Brusel -   Nařízení rady - 5 OS  - integrované projekty !! 
- Záměry rozvoje regionu vznikaly společně zespoda 
- KIPR má dva roky zpoždění 
- Směrovat se do nových plánovacích období !! 



 

 

 

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 
 
 

- KIPR se nefinancuje z technické asistence, ale z národních prostředků fondu  
- Národní koordinátor je MMR 
- Návrhová část analýzy – by měla být dynamický dokument 
- Být aktivní na MMR a MŽP a sledovat tyto linie 
- hledat kontakty na tato ministerstva 
- zpracovat strategii do konce roku 2012 

 
 

 
 

4.     Výstup na Valnou hromadu svazku – Krkonoše 
 

- Jan Sobotka zadal úkol zpracovat politickou výzva, ta se projedná v 
rámci regionálního rozvoje. 

- Informace o regionálním rozvoji regionu Krkonoše 
 

 
         Termín:.do 12.12.2011               Zodpovědný: Nosek Josef 

 
 

5.       Termín setkání pracovní skupiny 
–  následné setkání pracovní skupiny bylo stanoveno v průběhu ledna 2012  
 
                                                             
                                                                    Zodpovědný: Nosek Josef 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 Vypracoval: Josef Nosek 

 


