
Návrh projektových záměrů Implementace Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše (podklad pro zpracování Akčního plánu)
aktualizace: 28. 5. 2014 

Číslo Název Kategorie podporyPoznámky

1101 Účast na potřebných jednáních (případně jejich iniciace) vedoucích k přípravě výstavby silnice D11/R11. prioritní

1102 Účast na potřebných jednáních (případně jejich iniciace) vedoucích k přípravě výstavby silnice R35 ve variantě přes Český ráj alespoň v polovičním profilu. prioritní

1103 Účast na jednáních (případně jejich iniciace) k revizi koncepce páteřní silniční sítě na území regionu s podporou úprav, rekonstrukcí a změny trasování silnic I/10, I/14, I/16 a silnic 2. třídy bez ohledu na jejich vlastnictví (například možnost eliminace dálkové tranzitní dopravy na I/10 po dostavbě D11/R11, převedení I/16 do trasy Horka – Studenec – Jilemnice/Vrchlabí I/14, přeložení silnice I/14 do trasy Jilemnice – Semily – Železný Brod, úprava nejvíce zatížených silnic 2. třídy).prioritní

1104 Podpora Libereckému a Královéhradeckému kraji při monitoringu oprav havarijních silničních úseků, mostů a opěrných zdí (sbírání podnětů z území). prioritní

1201 Zpracování návrhu na zkvalitnění a rozšíření veřejné dopravy pro turistické účely (v letní i zimní sezóně) zejména v rámci tří turistických oblastí Krkonoše (údolí Jizery, Labe a Úpy). prioritní

1202 Podpora udržení stávajícího rozsahu železničních tratí + podpis memoranda prioritní

1203 Pasportizace, monitoring a příprava návrhu optimalizace vedení turistických tras v návaznosti na turistické cíle, veřejnou dopravu a doprovodnou infrastrukturu. prioritní

1302 Podpora přípravy cyklostezek v návaznosti na regionální cyklotrasy 24  a 22. prioritní

2101 Vytvoření funkčního systému přeshraniční spolupráce s PL partnerem v oblasti regionálního rozvoje. prioritní

2102 Vytvoření funkčního systému přeshraniční spolupráce s PL partnerem v rozvoji cestovního ruchu společné infrastrukturní projekty, společného financování příhraničních aktivit a společného marketingu. prioritní

2201 Koordinace činnosti obcí směřující k nefinanční, případně i finanční podpoře zachování a přiměřené dostupnosti základních služeb a veřejné vybavenosti malých obcí (MŠ, ZŠ, pošta, lékař, Policie ČR, lékařská pohotovost, sociální služby, lékárny) při zohlednění ekonomiky jejich provozu (tedy vč. možnosti sloučení provozoven, mobilních provozoven apod.).prioritní  

2301 Koordinace systému služeb pro seniory (provázaný systém celoživotního vzdělávání, volnočasových aktivit, zapojení do místního rozvoje atd.) s možností zpracování regionální koncepce pro tuto oblast (na platformě projektu MOS). prioritní

2305 Monitoring přípravy a realizace koncepcí sociálních služeb v regionu (vč. obou krajů) a aktivní zapojení do tohoto procesu prioritní

2401 Účast na jednáních k optimalizaci zdravotních služeb vč. snížení kapacit akutních lůžek a posílení kapacit lůžek následné a specializované péče v malých zdravotnických zařízeních. prioritní

2402 Monitoring přípravy a realizace koncepcí zdravotních služeb v regionu (vč. obou krajů) a aktivní zapojení do tohoto procesu prioritní

3101 Vytvoření pracovní skupiny pro spolupráci škol, hospodářských komor, podnikatelů a úřadů práce prioritní  

3102 Monitoring přípravy a realizace koncepcí školských zařízení v regionu (vč. obou krajů) a aktivní zapojení do tohoto procesu prioritní

3202 Příprava legislativní iniciativy 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.prioritní

3203 Příprava legislativní iniciativy směrem k odvádění daní v místě provozovny, nikoli v místě sídla podnikatele (např. prostřednictvím platformy krajů, Svazu měst a obcí ČR apod.) prioritní

3204 Příprava systémového řešení zavedení paušálních ubytovacích poplatků v obcích v souladu se současnými legislativními možnostmi. prioritní

3301 Podpora místního trhu a místních produktů prostřednictvím osvěty a propagace (např. prostřednictvím krajů, Svazu měst a obcí ČR apod.) prioritní

4101 Sledování a hodnocení zavádění jednotné celostátní kategorizace a klasifikace ubytovacích a stravovací zařízení, turistických informačních center, služeb provozovatelů lanovek a vleků (ve spolupráci s kraji, MMR). prioritní

4102 Iniciace vytvoření Geoparku Krkonoše (jako nástroje pro posílení letní turistické sezóny). prioritní

4103 Zpracování návrhu propojení lyžařských tras mezi ČR - PL. prioritní

4104 Zpracování návrhu propojení cyklistických tras mezi ČR - PL. prioritní

4105 Zpracování návrhu dalšího rozšíření možností integrace a doplňkovosti služeb v rámci turistických oblastí (regionální slevová karta, společné oblastní skipasy, efektivní rozložení doplňkové infrastruktury). prioritní

4106 Příprava legislativní iniciativy tak, aby byl umožněn dlouhodobý pronájem pozemků ve vlastnictví veřejných orgánů i soukromých organizací (podmínka fungování lyžařských areálů, budovaní a provozování turistické infrastruktury). prioritní

4202 Příprava ročních plánů školicích programů v CR včetně jazykových PL, D, organizovaných MMR, CzechTourism, Hospodářskou komorou, AHR a dalšími (provázanost s dalším vzděláváním). prioritní  

4301 Zpracovávání a realizace ročních provázaných marketingových plánů orientovaných na podporu prioritních produktů cestovního ruchu v regionu Krkonoše. prioritní

4302 Vytvoření systému pravidelného sběru dat s analýzou informací o cestovním ruchu v v krajích s provázaností na region Krkonoše i další turistické oblasti, v souladu s MMR, CzechTourism, Správou KRNAP a dalších. prioritní

4401 Zpracování strategie (programu) udržitelného rozvoje regionu Krkonoše v cestovním ruchu a jeho oblastech na léta 2014 – 2020, respektující komplex opatření prioritní oblasti 4 – cestovní ruch. prioritní

4403 Navázání a prohloubení spolupráce s Českou unií sportu se vzájemnou podporou běžeckého lyžování v Krkonoších, koordinací skiareálů v území, společné tvorby a podpory zákona o cestovním ruchu. prioritní

5101 Zpracování metodických zásad a doporučení pro proces tvorby územních plánů, regulačních plánů, územních a urbanistických studií rozvoje větších měst a obcí (za účasti místní komunity) respektujících jejich urbanistický a krajinný ráz a architektonický kontext.prioritní

5102 Každoroční soutěž podnikatelů v území kraje a regionů  z hlediska environmentální šetrnosti podnikání a respektování priorit rozvoje území (podnikatel roku, stavba roku). prioritní  

1202 Zpracování návrhu vedení a realizace vyznačení bezbariérových tras pro vozíčkáře a rodiny s dětskými kočárky v regionu. ostatní

1204 Vedení potřebných jednání k prověření přípravy některého z nových železničních propojení zvyšující atraktivitu regionální železniční sítě pro místní obyvatele i návštěvníky (triangl u Kunčic, spojka Horní Sytová – Semily, nové tratě/lehké železnice Rokytnice – Harrachov, Vrchlabí – Špindlerův Mlýn, Svoboda nad Úpou – Pec Pod Sněžkou/Karpacz).ostatní

1301 Iniciace jednání s mobilními operátory ve věci plného (nebo alespoň rozsáhlejšího než dnes) pokrytí území kraje signálem mobilní telefonní sítě i příjmu rozhlasu a televize. ostatní

2103 Příprava konceptu vhodných aktivit směřujících k navázání na česko-německou tradici (pořádání odborných i popularizačních přednášek, seminářů a konferencí, vytvoření muzea mapující vývoj česko-německých vztahů v pohraničí apod.) ostatní

2302 Vyhodnocení možnosti využití kapacit domovů pro seniory pro zahraniční (např. německé) penzisty a případná iniciace tohoto záměru (na platformě projektu MOS). ostatní

2303 Podpora zřizovatelům velkokapacitních pobytových zařízení sociální péče při transformaci části těchto zařízení ve služby komunitního typu (na platformě projektu MOS). ostatní

2304 Odborná podpora poskytovatelům sociálních služeb a jejich zřizovatelům (zejm. v oblasti sociální prevence, transformace a  pobytových služeb sociální péče; na platformě projektu MOS). ostatní

3103 Prověření možnosti zřízení vícejazyčné školy (česko-německé) z hlediska její lokalizace, zaměření, personálního zabezpečení, poptávky po studiu a spolupráce s firmami. ostatní

3104 Pořízení studie s návrhem opatření ke snížení emisí v pilotních lokalitách (např. cesta na Špindlerovu boudu - pořízení flotily elektromobilů, kterými a pouze kterými by bylo dovoleno na Špindlerovu boudu jezdit; auto k pronájmu v údolí). ostatní

3201 Odborná diskuse k systému inovačního servisu pro podnikatele ze strany krajů či rozvojových agentur (odborných a poradenských služeb, špičkových a kvalitně obsazených seminářů pro podnikatele, srozumitelné osvěty, technologického servisu, materiální podpory, marketingu, designu, využití finančních zdrojů na výzkum a vývoj apod.)ostatní

4201 Participace na projektech podporujícího domácí i mezinárodní výměnu zkušeností mezi podnikateli a pracovníky v cestovním ruchu. ostatní

4402 Zpracování návrhu organizace, řízení a financování cestovního ruchu na regionální, oblastní i místní úrovni, nastavení optimální právní subjektivity, rozšíření počtu zapojených subjektů a profesionalizace činností destinační agentury (v návaznosti na celostátní koncepci CR).ostatní

5103 Participace při řešení územní kompetence správ CHKO Jizerské hory a Krkonošského NP v oblasti ochrany přírody a krajiny. ostatní

5104 Zpracování plánu rekonstrukce a opravy kapliček, božích muk a dalších sakrálních objektů v krajině na území KRNAP a jeho OP. ostatní

5201 Spolupráce při přípravě scénářů reakce na očekávané klimatické změny s dopadem na hlavní fenomény Krkonoš (potenciální změna atraktivity území, nutnost přehodnocení míry rigidity ochrany hlavních fenoménů). ostatní

5202 Podpora řešení případných konfliktů mezi některými činnostmi v horském prostředí a podmínkami ochrany přírody (free ride, čtyřkolky ad.). ostatní

5203 Podpora vytváření podmínek pro extenzivní hospodaření ve II. a III. zóně NP (pastva, seč) – propagace, environmentální osvěta ostatní

5301 Koordinovaný postup obcí a dalších klíčových aktérů včetně zástupců kraj při obraně proti rizikovým aktivitám využívání přírodních zdrojů (např. těžba břidlicového plynu, akumulace a energetické využití vody v nevhodných profilech, apod.). ostatní

5302 Identifikace a prioritizace lokalit průmyslových i zemědělských brownfields (ve vazbě na existující krajské pasporty) pro jejich další využití namísto využívání lokalit „na zelené louce“. ostatní

5401 Popularizace vhodných forem zemědělského podnikání minimalizujících potenciální negativní vlivy na stabilitu krajiny (degradace území, projevy eroze, ad.). ostatní

5402 Popularizace zemědělství vůči veřejnosti (vč. podpory tradičních jarmarků, otevřených dní na farmách, výstav, apod.) jako významného činitele při ochraně krajiny (využití marketingových a dalších nástrojů). ostatní


