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Den spolupráce podnikatelského sektoru se samosprávou zaměřený na další
rozvoj krkonošského regionu na obou stranách hranice v rámci projektu „Síť
hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí“
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071
Termín: 06.04.2017
Místo: malá zasedací místnost MÚ Vrchlabí – Zámek (I. patro)
Účastníci: viz prezenční listina
1. Projekt "Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše" – realizovaný v rámci
Operační program Zaměstnanost
- realizace projektu 01.03.2018 - 29.02.2020
- aktivity projektu: Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše, zpracování
ISRRK, zpracování Strategie rozvoje cestovního ruchu
2. Aktualizovaný Akční plán 2017-2018
I. Realizace projektů na podporu CR
- Krkonoše od jara do podzimu – „Krkonoše ze sedla kola“ – tipy na výlety na YouTube
spojeno s využitím cyklobusů, Pohádkové Krkonoše
- Krkonoše na sněhu (příprava vyhodnocení s upravovateli běžeckých tratí)
- Krkonošské tradice a řemesla (spolupráce s MAS Krkonoše – ARZ, podpora
krkonošské pivní stezky – Friesovy boudy)
- Krkonošské cyklobusy
- budování pozitivního image Krkonoš (školení první pomoci, marketingové porady IC,
návaznost na minulý rok)
II. Pracovní skupina pro přípravu Plánu Péče KRNAP 2020
- aktuální informace o průběhu jednání v rámci propojování areálů (grafická část
podpořena technickým popisem a vyjádřením 3 oborníků)
III. projekty gestora – Jiří Vancl
- informace o projektech podporujících zdravotnictví, školství, legislativu
IV. Projekty gestora – Správa KRNAP
- Podpora obcí v Národních parcích – gestor J. Taláb
- rekonstrukce Krkonošského muzea a jeho expozic
- společná péče o KRNAP – socioekonomická studie návštěvnosti Krkonoš (dvouletý
cyklus ve všech ročních obdobích, důležité aspekty důvodu pobytu návštěvníka)
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-

zlepšení životního prostředí a kvality života v obcích ležících na území NP a podpora
udržitelného rozvoje těchto obcí, krkonošské obce si požádaly o 32 mil. Kč

V. Železniční doprava
- pracovní skupina pro otázky železnice v regionu Krkonoše
- propojení Rokytnice nad Jizerou s Harrachovem (kudy trať povede, zdali je to reálné)
- záchrana tratě 042 – Martinice, Rokytnice n. J. – projekt k zatraktivnění, dopravní
obslužnosti
- vodík jako pohon pro železniční dopravu
3. Akční plán 2019-2020
- návrh na vyřazení projektu 3021 „Sledovat vývoj a stav legislativního plánu vlády a
vyhodnocovat dopady do území“ – gestor J. Vancl
- schválení Akčního plánu pro období 2019-2020 Řídící skupinou na jednání v říjnu
2018, následně Radou svazku a Valnou hromadou v prosinci 2018
4. Projekt „Síť hospodářského rozvoje česko-polského příhraničí“ – realizovaný v rámci
programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
- informace o plánovaných akcích – Odliš se v cestovním ruchu, Horská služba a
GOPR, Press trip pro české a polské novináře
- předání propagačních materiálů účastníkům Dne spolupráce – informace o projektu,
partnerech projektu
5. Konference „SMART Krkonoše“
- T-Mobile – zřízení optické sítě do každé domácnosti
- zlepšení technologických dispozic v regionu
- SMART řešení – parkování, využití těchto metod tak, aby byly efektivní (závislost na
uživatelích), správa zařízení (nikoliv pouze počáteční investice)
6. Různé
a) aktuální informace o cyklodopravě, cykloturistice
- dálkové páteřní trasy procházející KHK
- rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras – tříletý projekt z hlediska
časové náročnosti
b) mobilita pracovních sil, podniky Volkswagen a Mercedes – nové výrobní linky
c) nedostatek pracovních sil v krkonošských ubytovacích zařízení – jak zajistit
trvale udržitelný stav pracovních sil
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d) průmysl 4.0 – autonomní prodejny
e) budoucnost horských středisek, povinné lyžařské kurzy
f) provázanosti SRCR a strategie konkurenceschopnosti

J. Kmínek 9.4.2017

