1.1 PRIORITNÍ OBLAST 3: EKONOMIKA A LIDSKÉ ZDROJE
Prioritní oblast je zaměřena na intervence pro zlepšení výkonnosti a konkurenceschopnosti regionální
ekonomiky. Toho je možné dosáhnout zejména zkvalitněním lidských zdrojů, systému vzdělávání,
trhu práce a organizačního zabezpečení podmínek pro rozvoj ekonomiky a podnikání.
OPATŘENÍ 3.1: LIDSKÉ ZDROJE, ŠKOLSTVÍ A TRH PRÁCE
Cíl opatření


Zvýšit vzdělanost a dovednosti obyvatel a možnosti jejich uplatnění na trhu práce

Přímé aktivity a další intervence








Zvýšení kvality a rozsahu jazykového vzdělávání na
základních školách (angličtina, dále němčina, polština,
ruština)
Osvěta a formování prestiže vzdělání v technických
oborech
Rozvoj systému dalšího vzdělávání učitelů na
základních školách
Příspěvky na pracovní místa a nefinanční podpora
absolventům středních a vysokých škol v případě
jejich setrvání v regionu
Monitoring a důsledné využití projektů zaměřených
na zaměstnanost a trh práce a realizovaných na
republikové úrovni a obdobných příležitostí

Nepřímé aktivity a intervence


Zvýšení kvality a rozsahu jazykového vzdělávání na
středních školách a v oblasti dalšího vzdělávání



Zvýšení kvality systému odborné přípravy, tedy
zejména středního technického a učňovského školství
a odborného vzdělávání v oblasti cestovního ruchu
Zavedení nových oborů na středních školách
reflektujících dlouhodobé požadavky firem po
absolventech s příslušným vzděláním
Rozvoj systému dalšího vzdělávání učitelů na středních
školách
Rozvoj systému rekvalifikací a dalšího vzdělávání ve
spolupráci s podnikateli
Upevnění pozice a kvality vysokoškolských pracovišť a
vyšších odborných škol, případně lokalizace dalšího
vysokoškolského pracoviště v regionu
Organizace informačních seminářů v oblasti trhu
práce, burz práce a obdobných akcí
Využití informačních technologií subjekty na trhu
práce, podrobnější monitoring situace na trhu práce,
detailnější členění statistických dat týkajících se
zaměstnanosti a počtu absolventů podle oborů,
regionů apod. vedoucí ke zvýšení efektivity spolupráce
jednotlivých subjektů
Realizace systému dlouhodobých praxí a stáží učňů a
studentů a tranzitních programů pro přechod
absolventů do praxe vč. podpory firem účastnících se
tohoto systému












Monitorovací ukazatele


Regionální míra nezaměstnanosti



Vzdělanostní skladba obyvatel

Garant


Svazek měst a obcí Krkonoše

Další zapojené subjekty


základní a střední školy a školská zařízení, vysoké školy, odbory školství krajských úřadů Libereckého a
Královéhradeckého kraje, úřady práce, podnikatelské subjekty, hospodářské komory

Seznam projektových záměrů


OPATŘENÍ 3.2: ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ROZVOJE EKONOMIKY
Cíl opatření


Zajistit spolupráci regionálních aktérů při rozvoji ekonomiky a společné prosazování a prezentaci hospodářských
potřeb regionu navenek

Přímé aktivity a další intervence





















Vyjasnění pozice regionu ke klíčovým otázkám jeho
hospodářské budoucnosti (rozvoj cestovního ruchu,
průmyslu, zemědělství atd.) i ve vztahu k republikové
úrovni a k podnikatelům se sídlem mimo region
Široká spolupráce s místními firmami (nejen v oblasti
ekonomiky a trhu práce, ale i kultury, školství,
životního prostředí apod.)
Podrobný průzkum podnikatelského prostředí, pozice
a potřeb podniků působících v regionu a následné
zpracování regionální inovační strategie či strategie
konkurenceschopnosti
Rozvoj inovačního servisu pro podnikatele ze strany
kraje (odborných a poradenských služeb, srozumitelné
osvěty, technologického servisu, materiální podpory,
marketingu, designu apod.)
Rozvoj inovací, zejména v oblasti „zelených
technologií“ šetrných k životnímu prostředí (jejich
preference při vlastní činnosti měst a obcí, atrakce
investorů v oblasti průmyslu a služeb, využívajících
takové technologie)
Organizace špičkových, kvalitně obsazených seminářů
a setkání pro podnikatele (v oblasti získávání dotací,
marketingu, hledání nových trhů apod.)
Monitoring a důsledné využití příležitostí atrakce
investic a transferu technologií zajišťovaných
z republikové úrovně (CzechInvest apod.) v segmentu
kvalifikované výroby
Důsledné využití nástrojů územního plánování při
rozvoji podnikání (vč. preference revitalizace
brownfields před podnikáním na „zelené louce“)
Výhledové zřízení inovačního centra, technologického
parku apod.
Nefinanční podpora infrastruktury pro rozvoj
(zejména malého a středního) podnikání (nástroje
územního plánování apod.)
Zvýšení kompetencí pracovníků městských úřadů
(odborů, v jejichž gesci je oblast průmyslu, podnikání,
regionálního rozvoje a školství) a dalších organizací
v oblasti politiky rozvoje konkurenceschopnosti a
inovací (školení, stáže v inovačních centrech) a
využívání vnějších zdrojů na podporu podnikání (státní
programy, strukturální fondy apod.)

Nepřímé aktivity a intervence






Krajské programy následné péče o investory a podniky
působící v regionu
Změna intenzity a formy vztahů mezi veřejnou
správou a podnikateli (networking, pracovní skupiny,
diskusní platformy)
Zvýšení kvality a kultury podnikatelského prostředí
Upevnění pozice podnikatelské samosprávy



Zavádění výrobních technologií omezujících vysokou
energetickou náročnost



Vyjasnění územní kompetence správ CHKO Jizerské
hory a Krkonošského NP v oblasti ochrany přírody a
krajiny (ve vazbě na prioritní oblast 5)



Legislativní iniciativa směrem ke zvýšení příjmů obcí
s nízkou hustotou zalidnění a/nebo ležících ve
velkoplošném zvláště chráněném území v rámci
rozpočtového určení daní nebo jiných nástrojů (např.
prostřednictvím platformy krajů, Svazu měst a obcí ČR
apod.; ve vazbě na prioritní oblast 5)



Legislativní iniciativa směrem k odvádění daní v místě
provozovny, nikoli v místě sídla podnikatele (např.
prostřednictvím platformy krajů, Svazu měst a obcí ČR
apod.)

Monitorovací ukazatele


Objem příjmů měst a obcí v regionu

Garant


Svazek měst a obcí Krkonoše

Další zapojené subjekty


hospodářské komory, podnikatelské subjekty, úřady práce, Správa KRNAP

Seznam projektových záměrů


OPATŘENÍ 3.3: REGIONÁLNÍ PRODUKCE A REGIONÁLNÍ TRH
Cíl opatření


Vytvořit regionální trh, tj. zvýšit prestiž a význam místních produktů a služeb v místní ekonomice

Přímé aktivity a další intervence

Nepřímé aktivity a intervence



Pořádání výstav, trhů (např. farmářské trhy) a dalších
obdobných akcí prezentujících a nabízejících místní
produkty (vč. zapojení polské strany)



Důslednější nabídka místních výrobků a služeb také
návštěvníkům regionu v rámci služeb cestovního
ruchu



Podpora místních malých producentů při dodávkách a
službách pro subjekty místní správy (při dodržení
rámce zákona o veřejných zakázkách)



Legislativní iniciativa směrem k podpoře místního trhu
a místního zásobování (např. prostřednictvím
platformy krajů, Svazu měst a obcí ČR apod.)



Další rozvoj systému regionální certifikace výrobků,
zavedení obdobného systému certifikace služeb,
prezentace certifikovaných výrobků a služeb
obyvatelům i návštěvníkům (možná spolupráce
s polskou stranou)

Monitorovací ukazatele

Garant


Svazek měst a obcí Krkonoše

Další zapojené subjekty


podnikatelské subjekty, kraje

Seznam projektových záměrů


