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 3.5.2012 v 10:00 v zasedací místnosti MěÚ Vrchlabí

Přítomni:
Jan Sobotka, Jiří Vancl, Kamila Hlinková, Michael Otta, Petr Matyáš, Jakub Kašpar, Josef Taláb,
Pavel Klapuš, Josef Nosek, Dáša Palátková, Věra Nosková, Karel Klíma, Jolana Vašáková
Vlastimil Peterka, Josef Miškovský, Lenka Stehlíková
Omluveni:
Tomáš Hendrych, Michal Vávra, Martina Kulhavá, Eva Trýznova, Oskar Mužíček

1) Souhrnné informace
Jan Sobotka informoval
Po dohodě se zpracovatelem se mění pracovní skupina na řídící skupinu, která není zcela totožná
s pracovní skupinou pro regionální rozvoj, skupina bude rozšířena o nové členy.
Dle návrhu SPF řídící skupina max. počet 15 rozšířit o zástupce podnikatelů, neziskových skupin a
zástupce města Harrachov.
NKT Cables Vrchlabí – ing. Vrbata
Techtex s.r.o. Hostinné – ing. Prokůpek
Za ubytovatelé OREA Hotels Harachov Sklář - p. Jedlička
Neziskové organizace - starostové
Řídící skupina je a zůstává otevřená.
Pavel Klapuš/Jiří Vancl
Informace ze schůzky na Ministerstvu zemědělství, které proběhlo 5.4.2012 s vrchním ředitelem
Pavlem Sikačem odbor rozvoje venkova kde byl seznámen s Krkonošskou výzvou a s integrovanou
strategii rozvoje Krkonoš, konzultace nového planovacího období 2014 - 2020, zkvalitnění a
rozšíření sítě MAS, do podzimu celorepublikové podklady pro nové období. Václav Pošmurný
koordinátor sítě MAS, koncepce LEADR , víme jak uvažují a zatím jsme na stejné cestě. Další
návštěva a Václavem Pošmurným koordinátorem sítě MAS, koncepce programu LEADR.
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Jan Sobotka
Jednání Škoda Auto – zástupci regionální rady severovýchod a SFŽP. Zásadní informace,
SFŽP nemá názor na KIPR , chtějí operační program Životní prostředí. Kraje velmi intenzivně
jednají o zachování regionálních operačních programů. Evropa – bude peněz méně – zaměří se
inovativní prvky regionu ( technologická připravenost ) . ESUS – přes hraniční spolupráce.

2-5)

Prezentace postupu práce k výstupu ISRR Krkonoše
Diskuze k průzkumu mezi vybranými aktéry v území
Prezentace záměru zpracování analytické části ISRR Krkonoše
Diskuse ke struktuře výstupů analytické části a k možnostem využití dalších
podkladů

Josef Miškovský / Vlastimil Peterka
Seznámení s návrhem formou prezentace.
Jak zpracovatel bude postupovat, jaké budou výstupy, vymezení území, představení záměru
analytické části.
Prezentace postupu práce ISRR Krkonoše přiložena k tomuto zápisu.
Aktivní zapojení všech zúčastněných v diskusích.
Prosba pro řídící skupinu - dodat kontakty na účastníky pro řízené rozhovory.
Josef Nosek rozešle členům řídící skupiny mail na možné kontakty účastníků pro řízené rozhovory.
6) Ostatní
Příští setkání řídicí skupiny 26.6.2012 10:00 hod. ve Vrchlabí

Vypracoval: Josef Nosek

