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Tisková zpráva
Dvouletý projekt otevírá další možnosti
„na poli“ regionálního rozvoje Krkonoš
„Svazek Krkonoše, resp. jeho pracovníci, naplňují široké portfolio činností,“ uvedla Eva
Šulcová, ředitelka Svazku Krkonoše a doplnila: „Monitorujeme možnosti získání
finančních prostředků a využíváme otevřených dotačních titulů. Snažíme se území pomáhat.
Iniciujeme aktivity a vytváříme takové materiály, které jsou prospěšné jak pro trvale žijící
obyvatele, tak příznivce a turisty, kteří ho navštěvují. Spolupracujeme s řadou partnerů v
území i mimo něj. Udržujeme pracovní i diplomatické vazby s kraji, ministerstvy, včetně úzké
spolupráce se Správou Krkonošského národního parku. Vytváříme aktivity přírodě blízké a k
přírodě šetrné s mottem: ukažme veřejnosti méně známá krásná místa a motivujme je k
ohleduplnému pohybu a chování v národním parku.“
Součástí iniciativ Svazku Krkonoše je naplňování nového dvouletého projektu „Strategické
plánování rozvoje regionu Krkonoše“ z Operačního programu zaměstnanost, v hodnotě
2.572190 Kč. Z celkové sumy získal Svazek Krkonoše dotaci ve výši 2.443.000 Kč (tzn. 85%
od Evropského sociálního fondu a 10% ze státního rozpočtu). Vlastní finanční spoluúčast činí
128 619 Kč. Projekt je realizován od 1. března 2018 a potrvá do 29. února 2020.
K tomu Eva Šulcová doplnila: “V rámci projektu bude jako nejdůležitější vypracována
aktualizace „Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoš“, v rámci níž proběhne mj.
řada řízených rozhovorů. Původní materiál vznikl před několika lety a je třeba do něj
zakomponovat a zapracovat záležitosti, o kterých již dnes víme, že nastanou, např. s důrazem
na automobilovou dopravu, železnici, dokončení dálnice D11, apod.
Další aktivitou bude zpracování „Strategie konkurenceschopnosti regionu“, jejímž garantem
je Ing. Jiří Vancl, jejíž nejdůležitější částí je zpracování hospodářské základny a demografie
území. S výstupy bude pracováno v rámci Aktualizace Integrované strategie, která do
budoucna poslouží při plánování dalších rozvojových dokumentů s přihlédnutím k tématům
zdravotních a sociálních potřeb, dopravy, podmínek vhodných k podnikání, ale např. i k
dostatečné a kvalitní síti škol.
Dále bude vypracována „Strategie rozvoje cestovního ruchu“ se zaměřením na letní a zimní
sezonu. Pro naši marketingovou práci je důležité především sledování statistických dat a
údajů, které zatím postrádáme,“ upřesnila Eva Šulcová.
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-2Bližší informace o projektu jsou zveřejněny na webových stránkách regionálního rozvoje
Krkonoš: http://www.rozvoj.krkonose.eu/cz/regionalni-rozvoj/strategicke-planovani-rozvoje/,
spolu s dalšími důležitými dokumenty. O dílčích částech plnění projektu vás budeme
průběžně informovat.
Svazek Krkonoše vydává čtvrtletní newsletter, jehož obsahem jsou informace zaměřené na
téma regionálního rozvoje. Např. nově vypsané dotační tituly, představení partnerů Fondu
cestovního ruchu, aktivity Svazku Krkonoše, připravované veletrhy a prezence, ale i
možnosti, jak se mohou podnikatelé zapojit do spolupráce v rámci území.
Pokud máte i vy zájem o zařazení do databáze, stačí kontaktovat vedení Svazku Krkonoše:
sulcovaeva@muvrchlabi.cz

Zpracovala: D. Palátková, duben 2018. Další informace o aktuálním dění z turistického
regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu,
www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu
a také na facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu

