KRKONOŠE
svazek měst a obcí

Řídící skupina ISRRK – 07. 05. 2019

Spolupráce s tvůrci obsahu
na sociálních sítích
#neznamekrkonose
#neznamykrnap

KRKONOŠE
svazek měst a obcí

PROGRAM:
1. Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše – realizovaný v rámci Operačního
programu zaměstnanost

2. Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše - realizovaný v rámci
Operačního programu zaměstnanost

3. Aktualizace ISRRK - realizovaný v rámci Operačního programu zaměstnanost
4. Aktualizovaný Akční plán 2017-2018
a)

Aktivity v projektech
i.
Realizace projektů na podporu cestovního ruchu (projekt CZ-PL po stopách řemesel
a tradice, projekt SFŽP Krkonoše neznámé)
ii.
Pracovní skupina pro přípravu Plánu Péče KRNAP 2020
iii. Projekty gestora - Správa KRNAP
iv. Veřejná doprava (železnice, Studie rozvoje turistické dopravy regionu Krkonoše –
mimo zimní sezóny)

4. Rada KRNAP – seznámení
5. Krajská destinační společnost Královéhradeckého kraje
6. Různé
a)
b)

Informace od členů řídící skupiny
Další jednání

Projekt „Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše“ – Operační
program Zaměstnanost
Projekt:
Realizace: 1. 3. 2018 – 29. 2. 2020
Celková výše projektu: 2.572.390 Kč (dotace 95% ve výši 2.443.771 Kč)
Aktivity:
- Aktualizace ISRRK - 2019
- Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše – 2018-2019
- Strategie rozvoje cestovního ruchu regionu Krkonoše se zaměřením na
sezónní aktivity – 2018
-

Informace
dostupné
na
http://www.rozvoj.krkonose.eu/cz/regionalnirozvoj/strategicke-planovani-rozvoje/

1. Strategie konkurenceschopnosti regionu Krkonoše – projekt
„Strategické plánování rozvoje regionu Krkonoše“ – Operační program
Zaměstnanost

2. Strategie rozvoje cestovního ruchu Krkonoše
-

-

Refresh Strategie zpracované v roce 2016 (2015-2025) – SWOT, stávající témata
Zaměření na nová témata ve vazbě na výstupy „Socioekonomické studie návštěvnosti
Krkonoš“ – zejména výstupy týkající se návštěvnosti (zbytková data mobilních operátorů)
- Statistické sledování vývoje destinace (návštěvnost IC, data ČSÚ, návštěvnost
turistických cílů, zbytková data mobilních operátorů
- Krkonoše neznámé
- Pojizerský Pacifik
- Krkonošská pivní stezka
- Hornictví, vojenské a technické zajímavosti
Ve fázi připomínkování, schválení podzim 2019

3. Aktualizace ISRRK
- Březen 2019 - poptávka zpracování cenové nabídky 3 subjekty:
- Mezinárodní poradenské centrum obcí,
- SPF Group
- REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE, A.S.
- Vybrána SPF Group – nabídková cena 375 tis. Kč bez DPH, tedy 453.750 Kč
vč. DPH

4. Aktualizovaný Akční plán 2019-2021

www.rozvoj.krkonose.eu

i. Realizace projektů pro podporu cestovního ruchu
1. Po stopách regionální výroby a tradice v
polsko-českém
regionu
Jelenohorské
kotliny, Jizerských hora a Krkonoš
-

-

-

Zapojení řemeslné a zážitkové turistiky do
nabídky regionu
Ukázky tradiční řemeslné výroby – vytipování ve
spolupráci s MAS
Školení polských průvodů
Veletrhy v Polsku
Online podpora řemeslné výrobě

Partnery jsou Krkonošská regionální rozvojová
agentura,
a.s.
z
polské
Jelení
Hory s
rozpočtem 136 564 EUR, www.karr.pl, Okresní
hospodářská komora v Jablonci nad Nisou s
rozpočtem 88 643,60 EUR, www.ohkjablonec.cz a
Krkonoše - svazek měst a obcí, Vrchlabí, s
rozpočtem 65 403,25 EUR, www.rozvoj.krkonose.eu.

2. Krkonoše neznámé – akceptační číslo 00821932“, který je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí
-

-

Aktivity za účel redistribuce turistů v čase a prostoru – méně známá místa, TOP lokality
mimo hlavní sezóny
Podpora „Krkonoše – lyžařský běžecký ráj“– A3 trhací mapy s vyznačenými upravovanými
běžeckými tratěmi, česko-německá mutace
Podpora „Pojizerský Pacifik“ – A3 trhací mapy, česká mutace
Tripy s tvůrci obsahu na sociálních sítích po místech méně známých – (z projektu hrazeny
podklady pro tvorbu příspěvků na podporu méně známých míst) - #neznamekrkonose,
#neznamykrnap
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ii. Pracovní skupina k přípravě Plánu péče KRNAP 2020, cestovní
ruch (propojování areálů)
•
•

•

•

Skupina vznikla pod hlavičkou svazku za účelem
přípravy návrhu řešení (sjednocení zájmů
skiareálů, obcí) pro jednání se Správou KRNAP
Výstupem bude geografické zpracování propojení
skiareálů, která bude doplněna o běžecké
lyžování, pěší zimní turistiku, cyklodopravu,
zásobování
Srpen – termín dokončení Expertního posouzení,
25. 10. 2018 – představení výstupů Řídící skupině
ISRRK, 4. 12. 2018 – prezentace Rada KRNAP, 20.
12. 2018 VH
Komplexní podklad za oblast cestovní ruch pro
přípravu Zásad Péče KRNAP 2020 – schválení
VH 25. 6. 2019
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iii. Projekty gestora Správy KRNAP
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iv. Veřejná doprava (železnice, Studie rozvoje turistické dopravy regionu
Krkonoše – mimo zimní sezónu)

- Železnice
-

zpracována Studie zefektivnění provozu žel. trati 042 - stávající rozsah dopravy, dvě
varianty turistického provozu (sezónní nebo denní), omezení stávajícího rozsahu s
posílením turistických jízd

-

dotčení starostové upřednostnili variantu stávajícího rozsahu

-

Téma „Pojizerský Pacifik“ v nabídce oblasti už v roce 2019

-

Propojení Polsko – ESUS NOVUM

- Studie rozvoje turistické doopravy regionu Krkonoše – mimo zimní
sezónu
-

Zpracovatel KORID LK spol. s r.o., královéhradecká část zpracovatel pracovník odboru
dopravy KÚKHK
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3. Rada KRNAP – seznámení s průběhem projednávání zonace
- Posun termínu schválení nové zonace z 1. 4. na jednání Rady KRNAP dne 3. 6.
- by měly být známy obrysy tvorby Zásad Péče
- Schválení zonace a vyhrazení cest
- Svazek prozkoumá dopady „vyhrazení cest“ a „tetřívkového režimu“na
KLBR
- Memorandum o spolupráci mezi Správou KRNAP, zástupci obcí,
podnikatelů a občanů na udržitelném rozvoji regionu do roku 2025 –
aktivita obcí východních Krkonoš
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6. Krajská destinační společnost Královéhradeckého
kraje
-

-

Rada kraje a zastupitelstvo kraje schválilo záměr založení krajské destinační
společnosti, činnost od 1. 1. 2020
Zastřešující, koordinační aktivity; speciální zaměření (kongesová, filmová,
lázeňská turistika apod., monitoring destinace, eventy, …), prezentace kraje
pod značkou Východní Čechy na blízké a vzdálené trhy dle zaměření
Zakládajícími členy – kraj, měst HK, oblastní destinační společnosti, krajská
hospodářská komora
Zpoplatněné členství
Členství dále: MAS, svazky obcí, města a obce, podnikatelé, odborné
organizace
Komorové rozhodování
Rozpočet 2020 cca 9 mil. Kč
V současné době probíhá připomínkování stanov a dalších podmínek
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7. Různé
- prezentace Královéhradeckého kraje – podpora cyklo

