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1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie

Strategie území správního obvodu ORP
Trutnov v oblasti předškolní výchovy a
základního školství, sociálních služeb,
odpadového hospodářství, cestovního
ruchu a servisu samosprávám

Gestor tvorby strategie

Svazek obcí Východní Krkonoše

Schvalovatel strategie

Starostové obcí ORP Trutnov

Forma a datum schválení/projednání

Schválena na jednání starostů dne
22. 4. 2015

Doba realizace strategie

2015-2024

Odpovědnost za implementaci

Starostové obcí ORP Trutnov
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2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu
Akční plán byl zpracován realizačním týmem jednak na základě výstupů z fokusních
skupin uskutečněných na podzim 2014 v rámci jednání při tvorbě strategického
dokumentu MOS v ORP Trutnov „Strategie území správního obvodu ORP Trutnov
v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového
hospodářství, servisu samosprávám a komunikační strategii v oblasti cestovního
ruchu – MOS v aglomeraci. Strategický dokument je zpracováván na období 2015–
2024.
Dále byl Akční plán zpracováván také na základě projednání s manažery a předsedy
DSO na území ORP Trutnov (Svazek obcí Východní Krkonoše – SOVK, Svazek obcí
Jestřebí hory – SOJH, Společenství obcí Podkrkonoší – SOP) a zapojenými starosty.
Tato projednání probíhala během července a srpna 2015. Následně byl akční plán
zaslán do celého území včetně obcí nezařazených do DSO (Žacléřsko, Úpice a Staré
Buky).
V Akčním plánu a zásobníku projektů jsou uvedeny projekty, jejichž realizace by
přispěla k naplňování vytyčených cílů a částečně by napomohla řešení definovaných
problémových okruhů. Realizace těchto projektů se bude z velké části odvíjet resp.
záviset na vypsání vhodného dotačního titulu. Z vlastních prostředků žadatele
vzhledem k omezeným financím DSO a obcí by mohlo být naplněno jen velmi málo
z nich.
Pokud by vzniklo tzv. centrum servisních služeb, mohlo by na uvedené projekty a
projektové záměry vyhledávat vhodné dotační tituly, připravit projektové žádosti a
následně i zajistit koordinaci aktivit a samotnou realizaci projektu. Pokud servisní
centrum nevznikne, je tato aktivita na jednotlivých DSO – jejich manažerech,
případně na aktivních obcích v území.
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3. Zásobník projektů
č.

1

2

3

Cíl dle Souhrnného
dokumentu (SD)
3.1.1 Cílená podpora
alternativních forem péče o
předškolní děti od
kojeneckého věku do 3 let
3.1.2 Cílená podpora
širokého spektra forem
dostupné péče o předškolní
děti od 3 let a školáky
3.2.1 Podpora využití
prostor škol a školských
zařízení pro mimoškolní
aktivity

Oblast

Název
projektu

Období
realizace

Školství

Chůvy v akci

9/2016 a dále

Školství

Podporujeme
naše Rodinná a
Komunitní centra

9/2016 a dále

Školství

Před školou, za
školou, po škole

9/2016 a dále

9/2016 a dále

Vybrané obce
vždy z každého
DSO (SOJH,
SOVK, SOP)

09/2015 až 2018

Město Trutnov

9/2016 a dále

DSO SOJH,
SOVK, SOP

Školství

U kulatého stolu
o našich dětech

1/2016 a dále

DSO SOJH,
SOVK, SOP

Sociální
služby

Zpracování
komunitních
plánů sociálních
služeb obcí DSO
Jestřebí hory

11/2015 –
12/2017

DSO SOJH

Sociální
služby

Zpracování
komunitních
plánů sociálních
služeb obcí DSO
Východní
Krkonoše

1/2019 a dále

DSO SOVK

4

Školství

5

3.2.2 Cílená podpora
činnosti, personálního
zajištění a zázemí
organizací poskytujících
volnočasové aktivity pro děti

Školství

6

3.3.1 Podporovat
partnerství škol za účelem
výměny informací a dobré
praxe

Školství

7

8

9

Vybraná obec
vždy z každého
DSO (SOJH,
SOVK, SOP)
Vybraná obec
vždy z každého
DSO (SOJH,
SOVK, SOP)
Vybraná obec
vždy z každého
DSO (SOJH,
SOVK, SOP)

Kdo si hraje,
nezlobí –
podpora
aktivního vyžití
dětí všech
věkových
kategorií
Vybudování
nového
multifunkčního
objektu Střediska
volného času pro
poskytování
volnočasových
aktivit pro děti,
mládež i širokou
veřejnost
Opisování
povoleno –
twinning, výměna
informací a dobré
praxe mezi
školami

3.2.2 Cílená podpora
činnosti, personálního
zajištění a zázemí
organizací poskytujících
volnočasové aktivity pro děti

3.3.2 Zavést pravidelná
tematická jednání u
kulatých stolů za
přítomnosti subjektů
zainteresovaných v péči o
dítě
4.1.1 Vytvořit společný
komunitní plán sociálních
služeb v území ORP
Trutnov a vytvořit komunitní
plány jednotlivých obcí
řešeného území
4.1.1 Vytvořit společný
komunitní plán sociálních
služeb v území ORP
Trutnov a vytvořit komunitní
plány jednotlivých obcí
řešeného území

Nositel
budoucího
projektu
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č.

10

11

12

13

14

15

16

17

Cíl dle Souhrnného
dokumentu (SD)
4.1.1 Vytvořit společný
komunitní plán sociálních
služeb v území ORP
Trutnov a vytvořit komunitní
plány jednotlivých obcí
řešeného území
4.1.2 Zajistit sdružení
informací o všech
poskytovaných sociálních
službách v území
Královéhradeckého kraje
s detailnějším zaměřením
na území ORP Trutnov
4.1.3 Zrealizování společné
informační kampaně pro
obce, odbornou veřejnost i
širokou veřejnost o
potřebách seniorů, osob se
zdravotním, chronickým či
duševním onemocněním a
dětí a mládeže v území
ORP Trutnov
4.1.4 Rozšířit spektrum
subjektů při realizaci
společných debat a
pracovních schůzek za
účelem předávání informací
v oblasti sociálních služeb
4.2.1 Posílit kapacity a
navýšit počet objektů
sociálního bydlení pro
zainteresované jedince a
skupiny obyvatel a posílit
kapacity individuálních
forem bydlení pro osoby
se zdravotním postižením,
chronickým či duševním
onemocněním
4.2.2 Podpora vzniku
pracovních míst pro
sociálně znevýhodněné,
sociálně ohrožené a
sociálně vyloučené skupiny
obyvatel
4.2.3 Poskytovat v ORP
Trutnov služby azylového
domu pro všechny osoby v
nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení a
poskytovat v ORP Trutnov
sociální služby typu
„Odlehčovací služby“
4.3.1 Usilovat o zajištění
větší podpory zařízením
poskytujícím terénní
pečovatelskou službu a
osobní asistenci seniorům a
osobám se zdravotním,
chronickým či duševním
onemocněním

Název
projektu

Oblast

Sociální
služby

Sociální
služby

Zpracování
komunitních
plánů sociálních
služeb obcí DSO
Společenství
Podkrkonoší
Zřízení
komunitněplánovací sekce
odboru SVŠZ na
internetových
stránkách města
Trutnov

Období
realizace

Nositel
budoucího
projektu

1/2019 a dále

DSO SOP

1/2018 – 10/2018

Město Trutnov

Sociální
služby

Setkání se
seniory

Průběžně po celé
období (jednou
za rok či jednou
za dva roky)

Město Trutnov

Sociální
služby

Debaty o
sociálních
službách v širším
kruhu

Průběžně po celé
období

DSO SOJH,
SOVK, SOP

Sociální
služby

Zvyšování
kapacity objektů
vhodných pro
sociální bydlení

2018 a dále

DSO SOJH,
SOVK, SOP

Sociální
služby

Zvýšení
uplatnění
sociálně
znevýhodněných
obyvatel na trhu
práce v území
DSO

Průběžně po celé
období

DSO SOJH,
SOVK, SOP

Sociální
služby

Azylový dům pro
všechny

1/2020 – 12/2021

Město Trutnov

Sociální
služby

Podpora
terénních
sociálních služeb
v území DSO

1/2019 – 12/2022

DSO SOJH,
SOVK, SOP
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č.

18

19

20

21

22

23

24

25

Cíl dle Souhrnného
dokumentu (SD)
4.3.2 Usilovat o zajištění
větší podpory zařízením
poskytujícím terénní službu
pro rodiny, děti a mládež a
sociálně znevýhodněné
osoby ohrožené
společensky nežádoucími
jevy
4.3.3 Zajištění možnosti
přenesení výkonu funkce
veřejného opatrovnictví
z obcí I. stupně na obec
vyššího stupně
prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy
5.1.1 Podpořit ekologickou
výchovu na školách
s využitím dostupných
celostátních programů
5.1.2 Připravit a realizovat
společnou dlouhodobou
informační a vzdělávací
kampaň pro širokou
veřejnost s využitím
vhodných komunikačních
nástrojů s cílem správného
nakládání s komunálním
odpadem
5.1.3 Zajistit pravidelné
informování občanů o
výsledcích odpadového
hospodářství obce a to
včetně ekonomiky a
konkrétních způsobů
nakládání s odpady
5.2.1 Navrhnout a
vyhodnotit možnosti sběru a
dalšího nakládání
s komunálními bioodpady
v rámci meziobecní
spolupráce (sběrné dvory,
komunitní kompostování,
ostatní způsoby sběru)
5.2.2 Společně předkládat
žádosti o dotace na projekty
financované z evropských či
národních zdrojů, vždy se
znalostí budoucích
provozních nákladů,
vytíženosti pořízených
investic a s ohledem na
povinnost 5 leté
udržitelnosti
6.1.1 Vytvoření servisního
centra, které bude obcím
nápomocno při výkonu
jejich činnosti

Oblast

Název
projektu

Období
realizace

Nositel
budoucího
projektu

Sociální
služby

Prevence před
společensky
nežádoucími jevy

Průběžně po celé
období

DSO SOJH,
SOVK, SOP

Sociální
služby

Veřejné
opatrovnictví,
aneb o čem to je

2/2018 – 2/2019

DSO SOJH,
SOVK, SOP

Odpadové
hospodářství

Interaktivní
informační tabule

1/2018 – 12/2018

DSO SOJH,
SOVK, SOP

Odpadové
hospodářství

Víte, jak správně
třídit?

1/2017 – 12/2020

DSO SOJH,
SOVK, SOP

Odpadové
hospodářství

Informační
okénko o
odpadovém
hospodářství
obcí

Průběžně po celé
období

DSO SOJH,
SOVK, SOP

Odpadové
hospodářství

BPS a
kompostárny –
k čemu slouží a
proč je více
využívat?

1/2018 a dále

DSO SOJH,
SOVK, SOP

Odpadové
hospodářství

Odpadové
hospodářství „u
kulatého stolu“

Průběžně po celé
období

DSO SOJH,
SOVK, SOP

Servis
samosprávám

Servisní centrum
a jeho možné
podoby

1/2016 – 8/2017

DSO SOJH, SOP

7

č.

Cíl dle Souhrnného
dokumentu (SD)

Oblast

Název
projektu

Období
realizace

Nositel
budoucího
projektu

26

6.1.2 Zavést v rámci
pravidelných setkávání obcí
ORP Trutnov ve spádových
mikroregionech tématiku
předávání zkušeností
v oblasti výkonu agend
v rámci samostatné
působnosti

Servis
samosprávám

Já vím, ty budeš
také vědět

Průběžně po celé
období

DSO SOJH, SOP

„Krkonoše jsou
krásné za
každého počasí“

1/2017-12/2020

DSO SOVK

Informace jako
na dlani

1/2017-12/2020

DSO SOVK

„Krakonošova
televize“

2017-2020

DSO SOVK

Krkonošský
informační
rozcestník

2016 a dále

DSO SOVK

Východní
Krkonoše a
Lubawská brána
žijí kulturou a
sportem

2015-2020

DSO SOVK

Naučná stezka
po vojenských
památkách
Jestřebích hor

2016 a dále

DSO SOJH
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7.1.1 Společná tvorba
image turistické oblasti „Kraj
pod Sněžkou“

28

7.1.2 Aktualizace
stávajícího webového
portálu pro turisty
www.vychodnikrkonose.cz

29

7.1.3 Zřízení nové
internetové televize pod
značkou „Krakonošova
televize“

30

7.2.1 Nastavení jasných
komunikačních toků napříč
celým územím „Kraje pod
Sněžkou“ a DS: Kladské
Pomezí a Krkonoše, DSO
Jestřebí hory a dalších
aktérů a institucí působících
v oblasti cestovního ruchu

31

7.2.2 Vzájemná podpora
v procesu vyhledávání a
získávání finančních
příspěvků a zdrojů v oblasti
cestovního ruchu

32

7.2.2 Vzájemná podpora
v procesu vyhledávání a
získávání finančních
příspěvků a zdrojů v oblasti
cestovního ruchu

Komunikační
strategie
v oblasti
cestovního
ruchu – MOS
v aglomeraci
„KRAJ POD
SNĚŽKOU“
Komunikační
strategie
v oblasti
cestovního
ruchu – MOS
v aglomeraci
„KRAJ POD
SNĚŽKOU“
Komunikační
strategie
v oblasti
cestovního
ruchu – MOS
v aglomeraci
„KRAJ POD
SNĚŽKOU“
Komunikační
strategie
v oblasti
cestovního
ruchu – MOS
v aglomeraci
„KRAJ POD
SNĚŽKOU“
Komunikační
strategie
v oblasti
cestovního
ruchu – MOS
v aglomeraci
„KRAJ POD
SNĚŽKOU“
Komunikační
strategie
v oblasti
cestovního
ruchu – MOS
v aglomeraci
„KRAJ POD
SNĚŽKOU“
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4.
č.

1

2

Akční plán

Cíl dle SD

4.1.1 Vytvořit
společný
komunitní plán
sociálních
služeb v území
ORP Trutnov a
vytvořit
komunitní
plány
jednotlivých
obcí řešeného
území

7.2.2 Vzájemná
podpora
v procesu
vyhledávání a
získávání
finančních
příspěvků a
zdrojů v oblasti
cestovního
ruchu

Název

Zpracování
komunitních
plánů sociálních
služeb obcí DSO
Jestřebí hory

„Východní
Krkonoše a
Lubawská brána
žijí kulturou a
sportem"

Zdůvodnění
potřebnosti projektu
Dostupnost a přehlednost
informací o sociálních
službách – odstranění
roztříštěnosti informací,
zlepšení informovanosti
osob a subjektů (např.
osob zajímajících se o
pobyt či o návštěvu
v zařízeních sociálních
služeb, tedy
potencionálních klientů,
jejich nejbližších, apod.
Realizací aktivity dojde
k celkovému zkvalitnění a
zefektivnění systému
sociálních služeb.
Nedostatek
volnočasových aktivit,
kulturních a sportovních
akcí v jednotlivých
obcích. Zvýšení
návštěvnosti jak místních
obyvatel, tak turistů.
Zvýšení povědomí o
daném území.
Realizací aktivity dojde
ke sdružení finančních
prostředků. Více partnerů
znamená větší dopad,
možnost prezentace
daného území včetně
Polska.

Cílová
skupina

Náklady

Obyvatelé
jednotlivých
obcí DSO,
poskytovatelé
sociálních
služeb
v území DSO

okolo 750
tis. Kč

Zdroj financování
OP Z 2014-2020 (PO
2, IP 2.2, SC 2.2.1:
Zvýšit kvalitu a
udržitelnost systému
sociálních služeb,
služeb pro rodiny a
děti a dalších
navazujících služeb
podporujících
sociální začleňování)

Období
realizace

Nositel
budoucího
projektu

11/2015 –
12/2017

DSO
Jestřebí
hory

Záměr

6/201612/2019

Město
Žacléř

Příprava žádosti

Připravenost

Příspěvek z rozpočtu
DSO, příspěvky
z rozpočtů
jednotlivých obcí

Obyvatelé
jednotlivých
obcí ORP,
turisté (různé
věkové
kategorie,
muži a ženy,
různý věk,
rodiny
s dětmi)

okolo 1
mil. Kč
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INTERREG V-A
Česká republika Polsko 2014 - 2020

č.

3

4

Cíl dle SD

3.2.2. Cílená
podpora
činnosti,
personálního
zajištění a
zázemí
organizací
poskytujících
volnočasové
aktivity pro děti

7.1.3. Zřízení
nové
internetové
televize pod
značkou
„Krakonošova
televize“

Název

Vybudování
nového
multifunkčního
objektu Střediska
volného času pro
poskytování
volnočasových
aktivit pro děti,
mládež i širokou
veřejnost

Nová internetová
televize
„Krakonošova
televize“

Zdůvodnění
potřebnosti projektu
Vybudováním nového
multifunkčního
moderního sídla SVČ
dojde k výraznému
rozšíření možností pro
volnočasové aktivity dětí,
k navýšení kapacity
jednotlivých kroužků a
zájmových aktivit, a
zároveň bude podpořena
možnost zapojení široké
veřejnosti nejen z řad
samotných rodičů do
společného dění a
trávení volného času.
Poskytnutí ucelených
aktuálních informací o
dění v turistickém regionu
prostřednictvím
moderních technologií
v rámci společné
propagace regionu, jak
na podporu zvýšení
návštěvnosti, tak i pro
lepší informovanost
stávajících obyvatel a
návštěvníků.

Cílová
skupina

Děti všech
věkových
kategorií,
široká
veřejnost

Obyvatelé
regionu,
turisté,
návštěvníci

Náklady

Zdroj financování

Období
realizace

Nositel
budoucího
projektu

Okolo 30
milionů

IROP (PO2:
Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek
života pro obyvatele
regionů, SC 2.4.:
Zvýšení kvality a
dostupnosti
infrastruktury pro
vzdělávání a
celoživotní učení)

Současnost
až 2018

Město
Trutnov

Záměr, příprava
projektové studie

Okolo 2
milionů

krajský dotační
program „Podpora
činnosti a rozvoje
destinačního
managementu,“
dotační strategie:
Opatření 4.3
Marketing a
propagace

2016-2020

DSO SOVK

Záměr
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Připravenost

č.

5

Cíl dle SD

7.2.2 Vzájemná
podpora
v procesu
vyhledávání a
získávání
finančních
příspěvků a
zdrojů v oblasti
cestovního
ruchu

Název

Naučná stezka
po vojenských
památkách
Jestřebích hor

Zdůvodnění
potřebnosti projektu

Cílová
skupina

Na hřebeni Jetřebích hor
je velký počet opevnění
z II. sv. války (ŘOPiky),
jejich propagace je
nedostatečná a spíše
nahodilá, chybí
koncepční pojetí a
ucelená prezentace
těchto významných
vojenských památek.
Tematická naučná stezka
doplněná dalším
zázemím a atraktivitami
pro děti je velmi vhodným
řešením.

Obyvatelé
z regionu
Jestřebích
hor,
Červeného
Kostelce a
turisté
přijíždějící do
Kladského
Pomezí a
Krkonoš.

Náklady

Zdroj financování

900 000,Kč

Z národního
dotačního titulu a
vlastních zdrojů
SOJH

Období
realizace

Nositel
budoucího
projektu

04/2016 –
05/2017

DSO
Jestřebí
hory,
Červený
Kostelec

Připravenost

Záměr

Cíl 1 - Uskutečnění projektu „Zpracování komunitních plánů sociálních služeb obcí DSO Jestřebí hory“ naplňuje cíl 4.1.1.
v oblasti sociálních služeb „Vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb v území ORP Trutnov a vytvořit komunitní plány
jednotlivých obcí řešeného území“ významným způsobem, neboť jeho realizace pokryje přibližně třetinu obcí v území ORP Trutnov.
Realizace projektu zefektivní a zkvalitní systém sociálních služeb v území DSO Jestřebí hory a bude impulsem pro zpracování
komunitních plánů dalších obcí v území ORP Trutnov a jeho nejbližším okolí (např. obce v DSO Svazek obcí Východní Krkonoše,
DSO Společenství Podkrkonoší, mikroregion Žacléřska).
Cíl 2 - Uskutečnění projektu „Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem" naplňuje cíl 7.2.2.“ Vzájemná
podpora v procesu vyhledávání a získávání finančních příspěvků a zdrojů v oblasti cestovního ruchu“ v rámci tématu Komunikační
strategie v oblasti cestovního ruchu – MOS v aglomeraci „KRAJ POD SNĚŽKOU“. Zvýšením počtu partnerů v projektu se zvýší
šance na získání finanční podpory a tím dojde k možnosti zvýšení počtu volnočasových aktivit. Bude podpořeno kulturní a sportovní
vyžití obyvatel, turistů v daném území a rovněž dojde ke zvýšení návštěvnosti daného území.
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Cíl 3 - Uskutečnění projektu „Vybudování nového multifunkčního objektu Střediska volného času pro poskytování
volnočasových aktivit pro děti, mládež i širokou veřejnost“ naplňuje cíl 3.2.2. Cílená podpora činnosti, personálního zajištění a
zázemí organizací poskytujících volnočasové aktivity pro děti v oblasti školství. Vybudováním nového multifunkčního moderního
sídla SVČ dojde k výraznému rozšíření možností pro volnočasové aktivity dětí, k navýšení kapacity jednotlivých kroužků a
zájmových aktivit, a zároveň bude podpořena možnost zapojení široké veřejnosti nejen z řad samotných rodičů do společného dění
a trávení volného času.
Cíl 4 - Uskutečnění projektu „Nová internetová televize „Krakonošova televize“ naplňuje myšlenku moderní propagace oblasti
s co nejširším dopadem na veřejnost formou internetového šíření informací prostřednictvím internetové televize, která odpovídá
současnému trendu co nejdostupnějšího a zároveň nejpřímějšího přístupu k informacím.
Cíl 5 - Uskutečnění projektu „Naučná stezka po vojenských památkách Jestřebích hor“ naplňuje cíl „7.2.2 Vzájemná podpora
v procesu vyhledávání a získávání finančních příspěvků a zdrojů v oblasti cestovního ruchu“ v rámci tématu Komunikační strategie
v oblasti cestovního ruchu – MOS v aglomeraci „KRAJ POD SNĚŽKOU“ především tím, že spojí síly a prostředky nejen obce
sdružené v rámci SOJH, ale do spolupráce bude zapojen i sousední Červený Kostelec. Pokud by nebyl vypsán vhodný dotační titul,
nejspíše tedy asi národní případně krajský, bude muset být projekt hrazen z vlastních zdrojů rozpočtu obcí resp. DSO. Evropské
dotace lze při současném nastavení operačních programů jen těžko očekávat. Variantou by možná byla ještě možnost čerpání
prostředků z příhraniční spolupráce, což by meziobecní spolupráci posunulo za hranice ČR - do Polska, kde je vojenských památek
také velké množství.
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5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit
meziobecní spolupráce
Projekt 1 – Zpracování komunitních plánů sociálních služeb obcí
DSO Jestřebí hory

Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem rozvojové aktivity je především DSO Jestřebí hory, který by měl celý
proces tvorby koordinovat. Cílem je, aby měly v budoucnosti všechny obce v území
ORP Trutnov zpracován komunitní plán sociálních služeb. Koordinaci v těchto
územích by zajišťovaly DSO Společenství Podkrkonoší, DSO Svazek obcí Východní
Krkonoše a město Žacléř pro okolní spádové obce.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Informace v oblasti sociálních služeb v území ORP Trutnov jsou momentálně
roztříštěné. Vytvoření komunitního plánu pro jednotlivé obce DSO Jestřebí hory
napomůže ke zlepšení informovanosti o oblasti sociálních služeb a pomůže
zefektivnit a zkvalitnit systém sociálních služeb v území DSO.
Jaké jsou příčiny problému?
Hlavní příčinou absence komunitního plánování v obcích území DSO Jestřebí hory je
především to, že tato problematika nebyla v území jednotlivých obcí ještě řešena,
resp. pokus o komunitní plánování sociálních služeb v území POÚ Úpice měl pouze
krátké trvání. Zpracované komunitní plány sociálních služeb jednotlivých obcí budou
představovat důležité a významné informace pro zajištění efektivního komunitního
plánování.

13

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cíle:
- Zefektivnění a zkvalitnění systému sociálních služeb v území DSO
- Zajištění lepší informovanosti o oblasti sociálních služeb
Očekávané přínosy rozvojové aktivity:
- Ušetření finančních prostředků vynakládaných na oblast sociálních služeb
v důsledku koordinovanějšího a účinnějšího systému poskytování sociálních služeb
v území DSO.
- Lepší přehled o dostupných sociálních službách v území DSO.
Cílová skupina
Obyvatelé jednotlivých obcí DSO
Poskytovatelé sociálních služeb v území DSO
Zapojené obce
Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice,
Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Úpice
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Komunikační – slabá či téměř žádná úroveň spolupráce ze strany některých obcí
Interní – nedostatek peněžních prostředků obcí na financování či spolufinancování
– nedostatečná role iniciátora realizace aktivity – představitelé DSO
Externí – neschválení žádosti o dotace, změna struktury a zaměření operačních
programů
Místo realizace rozvojové aktivity
Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice,
Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Úpice
Území dopadu rozvojové aktivity
Batňovice, Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice,
Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice, Velké Svatoňovice, Úpice
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Harmonogram rozvojové aktivity
11,12/2015 – Vytvoření a uskutečnění setkání zástupců koordinační skupiny
(představitelé DSO, představitelé jednotlivých obcí).
1,2,3,4/2016 – Vytvoření pracovních skupin a definování předběžné náplně jejich
práce (zapojení osob ze všech tří zainteresovaných stran –
zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé + aktivní osoby z řad veřejnosti
se zájmem o zapojení). Za úvahu stojí pozvání odborného partnera,
který má předchozí zkušenosti s formováním pracovních skupin,
koordinací jejich činnosti, zapojováním veřejnosti atd.).
5-6/2016 – Setkání koordinační skupiny a zástupců pracovních skupin – příprava
zadání výběrového řízení pro dodavatele, který komunitní plány zpracuje.
– Dále bude rozvrženo, co konkrétně zpracují jednotlivé pracovní skupiny +
co bude řešeno dodavatelsky.
5-7/2016 – Uskutečnění vzdělávacího semináře pro zájemce z řad pracovních
skupin.
7-12/2016 a 1-9/2017 – Samotná tvorba komunitních plánů sociálních služeb
jednotlivých obcí DSO Jestřebí hory.
10-12/2017 – Schvalování komunitních plánů v zastupitelstvech obcí.
V rámci celého procesu bude zajištěno průběžné informování veřejnosti + budou
probíhat schůzky zainteresovaných stran dle potřeby.
Vhodné bude též zajistit průběžný odborný dohled experta z vnějšku, který bude mít
roli poradenskou, doporučující a bude upozorňovat na případné obsahové
nedostatky.
Zdroje financování
Dotační zdroje:
Operační program Zaměstnanost 2014-2020 (PO 2: Sociální začleňování a boj
s chudobou, IP 2.2: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním
službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu, SC 2.2.1: Zvýšit
kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších
navazujících služeb podporujících sociální začleňování)
Případné dotační programy Královéhradeckého kraje pro sociální oblast pro roky
2015 až 2017
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Vlastní zdroje:
Příspěvek z rozpočtu DSO, příspěvek z rozpočtů jednotlivých obcí
Předpoklad: 85 % dotace, 15 % vlastní zdroje
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet obcí řešeného území, které mají zpracovaný komunitní plán pro území své
obce
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
13-15 osob v rámci koordinační skupiny – prémie za úspěšnou realizaci aktivity (výše
prémie bude odsouhlasena na některé z pracovních schůzek)
Cca celkem 10 osob v rámci pracovních skupin – peněžitá odměna podle
stanoveného rozsahu práce daných osob – odměna za zpracovaný úkol, ne
hodinově
Zaplacení experta z vnějšku – placen hodinově podle potřebného využití jeho služeb
(návrh: 800 Kč/hod)
Smlouvy o dílo s dodavatelem (dodavateli), který (kteří) bude (budou) zpracovávat
komunitní plány.
Předpokládaná celková částka za zpracování komunitních plánů:
- předpoklad u obcí do 1 999 obyvatel – do 50 tisíc. Kč/dílo
- předpoklad u obcí od 2000 do 9 999 obyvatel – do 70 – 100 tisíc. Kč/dílo
V čem je navrhované řešení inovativní?
Navrhované řešení a jeho realizace představuje podklad, jak v dotčeném území
systém sociálních služeb zefektivnit a zkvalitnit. V rámci řešeného území se jedná
o inovativní způsob oproti způsobu poskytování sociálních služeb současnému.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Bez realizace aktivity by byly informace z oblasti sociálních služeb stále roztříštěné.
- Nezpracování komunitních plánů by mělo za důsledek stávající nedostatečnou
informovanost, např. osob zajímajících se o pobyt či o návštěvu v zařízeních
sociálních služeb, tedy potencionálních klientů, jejich nejbližších, apod.
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- I samotné území DSO by nemělo přehled o tom, po čem je v oblasti sociálních
služeb poptávka. Meziobecní spolupráce při zpracování komunitního plánu sociálních
služeb je nezbytná.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb - Plán rozvoje
sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (SO 3: Veřejné služby a
občanská společnost, StC 3.2: Zvýšit kvalitu sociálního prostředí a zajistit kvalitní a
dostupné sociální služby pro obyvatele Královéhradeckého kraje)
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2016 (Opatření 3.2.3: Zajištění
koncepčního přístupu a kvality sociálních služeb)
Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Projekt „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV“
– jednou z klíčových aktivit bylo mj. vytvoření analytických podkladů pro plánování
sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad
Labem, Trutnov a Nová Paka, podpora informovanosti veřejnosti v území obce
s rozšířenou působností Trutnov a Nová Paka.
Zpracování komunitních plánů sociálních služeb obcí v území DSO SOP a SOVK.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Předpokládané datum zahájení: 11/2015
Předpokládané datum ukončení: 12/2017
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Prostřednictvím internetových stránek – DSO Jestřebí hory, MAS Království-Jestřebí
hory a jednotlivých obcí, i na internetových stránkách Královéhradeckého kraje
Otištěným informačním spotem v obecních zpravodajích a v místních periodikách.
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Projekt 2 – Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a
sportem
Iniciátor rozvojové aktivity
Iniciátorem rozvojové aktivity je město Žacléř, které bude zároveň žadatelem
o finanční dotaci.
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
V současné době je na území z důvodů nedostatku finančních prostředků pořádáno
málo kulturních a sportovních akcí. Zvýšením počtu partnerů v projektu se zvýší
šance na získání finanční podpory. Tím dojde k možnosti zvýšení počtu
volnočasových aktivit. Bude podpořeno kulturní a sportovní vyžití obyvatel, turistů
v daném území a rovněž dojde ke zvýšení návštěvnosti daného území.
Jaké jsou příčiny problému?
Horší dostupnost v daném horském a podhorském území, nedostatek volnočasových
aktivit vlivem nedostatku finančních prostředků.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cíle:
- větší možnost pro jednotlivé subjekty uspořádat více akcí
- zajistit zajímavější program na akcích
Očekávané přínosy rozvojové aktivity:
- zvýšení návštěvnosti dané oblasti
- propagace celého území
Cílová skupina
Obyvatelé jednotlivých obcí ORP, turisté (různého věkové kategorie a pohlaví),
rodiny s dětmi.
Zapojené obce
Město Žacléř, Svazek obcí Východní Krkonoše, Obec Horní Maršov, Město Janské
Lázně, Obec Malá Úpa, Město Svoboda nad Úpou, Městys Mladé Buky, Miasto
Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka
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Potenciální rizika rozvojové aktivity
Komunikační – hodně partnerů, špatná nebo nedostatečná komunikace mezi nimi,
nedodržování podmínek smluv, nedodržování harmonogramu projektu
Interní - nedostatečná role iniciátorů realizace aktivity
Externí – neschválení žádosti o dotaci
Místo realizace rozvojové aktivity
Území uvedených měst a obcí:
Město Žacléř, Svazek obcí Východní Krkonoše, Obec Horní Maršov, Město Janské
Lázně, Obec Malá Úpa, Město Svoboda nad Úpou, Městys Mladé Buky, Miasto
Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka
Území dopadu rozvojové aktivity
Město Žacléř, Svazek obcí Východní Krkonoše, Obec Horní Maršov, Město Janské
Lázně, Obec Malá Úpa, Město Svoboda nad Úpou, Městys Mladé Buky, Miasto
Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka
Harmonogram rozvojové aktivity
6/2015 – vytvoření pracovní skupiny ze zástupců jednotlivých obcí
7-12/2015 – práce spojené s přípravou žádosti o dotaci (společná jednání všech
partnerů, příprava rozpočtů, harmonogramů)
2016 – podání žádosti do programu INTERREG V-A
Česká republika - Polsko 2014 – 2020
6/2016-12/2019 – realizace projektu
2020 – vyúčtování projektu

Zdroje financování
Dotační zdroje - INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014 – 2020
Vlastní zdroje – příspěvky z rozpočtů jednotlivých obcí
Předpoklad – 90 % dotace, 10 % vlastní zdroje.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet akcí uspořádaných v jednotlivých obcích.
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Východní Krkonoše a Lubawská brána žijí kulturou a sportem
název partnera

název akce

termín akce

Gmina Kamienna
Góra

FIT festival

první nebo poslední týden 06

Rudaský festival
kultury/hor

poslední srpnový týden nebo
první zářijový týden

Obec Horní
Maršov

Maršovská pouť

polovina 08

Běh do vrchu
Zahájení lázeňské
sezóny

druhá polovina 04

kulturní akce s
hudebními koncerty
Kulturní akce, koncerty
a prohlídky kostela a
fary, divadelní dětská
scéna
velká sportovní akce
(problematika
startovného a
sponzorů)

první víkend 06

kulturní akce

06

sportovní akce

poslední víkend 08

kulturní akce

Město Janské
Lázně

Gmina Lubawka

Obec Malá Úpa

Miasto Kamienna
Góra

Městys Mladé
Buky

SOVK

Město Svoboda
nad Úpou

Město Žacléř

Středoevropský pohár
Janské Lázně
Jarmark slezských
tkalců
Mezinárodních
otevřených závodů v
horské cyklistice MTB
Krakonošovy toulky
Závod rohaček

první víkend 09
5. září 2015 (první sobota v
září)
cca polovina února

Běh Dobyvatel
Parkové hory

neděle v 04

GREEN WATER
FESTIVAL
první nebo druhý víkend 06
Svatojánský orientační
běh v okolí Mladých
Buků
cca kolem 24.6.
Vitanovského slavnosti 12. září 2015

popis akce
cyklus sportovněrekreačních závodů

sportovní akce
(cyklistika)
kulturní akce
sportovní akce
sportovní akce (běh)
kulturní akce (třídenní
hudební festival)

Krakonošův
cyklomaraton

první sobota v 08

Lyžařské závody
Rudolfovy slavnosti

první víkend 03
třetí víkend 09

sportovní akce (běh)
kulturní akce
velká sportovní akce
(problematika
startovného a
sponzorů)
sportovní akce (lyžařský
závod)
kulturní akce

Den lidových řemesel
Žacléř

08

kulturní akce

Žacléřská 70

09

cyklo akce
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Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
10 osob – zástupci, koordinátoři projektu z každé obce
1 osoba – expert z vnějšku
1 700 000 Kč pro 10 osob na dobu trvání projektu
300 tisíc Kč – expert z vnějšku
V čem je navrhované řešení inovativní?
Navrhované řešení a jeho realizace představuje možnost vzájemné spolupráce a
podpory v procesu získávání finančních příspěvků, více partnerů – větší šance na
dosažení požadovaných zdrojů
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
V případě, že každá obec žádá samostatně o finanční dotaci je menší
pravděpodobnost jejího dosažení. Podáním společné žádosti (více partnerů) se zvýší
šance na jejich získání.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
-

Strategie rozvoje cestovního ruchu DSO Východní Krkonoše
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014
– 2020 - SC: Živý zájem regionálních a lokálních aktérů o spolupráci při
vytváření turistické nabídky a zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního
ruchu;

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Realizace projektu souvisí s předchozími ročníky některých aktivit uvedených
v projektu, nicméně jednalo se o jednotlivé akce, které byly organizovány a
koordinovány individuálně, nicméně nepropagovaly společně SOVK a jejich polské
partnery, jak tomu je nově v plánu.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
Předpokládané datum zahájení rozvojové aktivity – 6/2016
Předpokládané datum ukončení rozvojové aktivity – 12/2019
Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Prostřednictvím internetových stránek jednotlivých obcí, Gmin a DSO.
Tištěnými pozvánkami a plakáty na jednotlivé akce.
Inzercí ve zpravodajských periodikách.
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Projekt 3 – Vybudování nového multifunkčního objektu Střediska
volného času pro poskytování volnočasových aktivit pro děti,
mládež i širokou veřejnost
Iniciátor rozvojové aktivity
Město Trutnov (Středisko volného času Trutnov – příspěvková organizace města,
SVČ)
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
V rámci ORP Trutnov funguje jediné Středisko volného času, které sídlí při ZŠ R.
Frimla v Trutnově a je odkázáno na prostory, jež mu základní škola poskytuje.
Vybudováním nového multifunkčního moderního sídla SVČ dojde k výraznému
rozšíření možností pro volnočasové aktivity dětí, k navýšení kapacity jednotlivých
kroužků a zájmových aktivit, a zároveň bude podpořena možnost zapojení široké
veřejnosti nejen z řad samotných rodičů do společného dění a trávení volného času.
Nové sídlo umožní vedle klasických aktivit také pořádání kulturních, společenských i
sportovních akcí, chybět nebude kavárna pro společné posezení.
Jaké jsou příčiny problému?
Středisko volného času poskytuje své služby pro široké spádové území a sídlí přitom
v prostorách ZŠ, díky čemuž neustále řeší problémy s nedostatečnou kapacitou
prostor pro zájmovou činnost, o kterou je každoročně narůstající zájem z řad rodičů
dětí. Stávající prostory SVČ jsou navíc nemoderní, zastaralé, nevyhovující
současným trendům interaktivních aktivit. Prostory SVČ navíc každoročně ubývají
v souvislosti s postupným nárůstem žáků ZŠ.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cíle:
- poskytnutí širokého spektra volnočasových aktivit
- vybudování moderního interaktivního a bezpečného prostředí pro děti
i veřejnost v dobře dostupném místě a zároveň v přírodě uprostřed zeleně
Očekávané přínosy rozvojové aktivity:
- uspokojení poptávky po různorodém spektru možností, jak trávit volný čas pro
všechny věkové kategorie
- zapojení rodičů a přátel do společenského dění
- zvýšení návštěvnosti v dané oblasti
- revitalizace zastaralé budovy, kde bude nové sídlo SVČ vybudováno
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Cílová skupina
Děti všech věkových kategorií a široká veřejnost.
Zapojené obce
Město Trutnov
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Ekonomická
- nedostatek financí na realizaci projektu
- nedostatek financí na zajištění samotného provozu
Politická
- nedostatečná podpora projektu z řad představitelů a zastupitelů města

Místo realizace rozvojové aktivity
Město Trutnov, místní část Na Nivách
Území dopadu rozvojové aktivity
Trutnov a přilehlé a spádové obce:
Radvanice, Bernartice, Batňovice, Havlovice, Lampertice, Vlčice, Zlatá Olešnice,
Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Černý Důl, Horní Maršov, Pec pod
Sněžkou, Žacléř, Malá Úpa
Harmonogram rozvojové aktivity
1 až 6/2016 - schvalovací proces
2017 – 2018 realizace projektu
Zdroje financování
Vhodný dotační program + rozpočet města
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
- počet dětí zapojených do volnočasových aktivit
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-

nové zájmové útvary
nově pořádané kulturní i sportovní akce

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Fáze přípravná – projektový manažer ve spolupráci s vedením SVČ
Fáze stavební – dodavatelsky
Fáze provozní – cca 10 osob na zajištění provozu SVČ

V čem je navrhované řešení inovativní?
Rozvojová aktivita přináší nové možnosti, jak trávit společný volný čas nejen rodin
s dětmi, ale i široké veřejnosti. V nabídce se objeví nové volnočasové aktivity
odpovídající moderním trendům (např. bouldering, venkovní tanec…).
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Rozvojová aktivita reaguje na velkou poptávku po kvalitním, bezpečném a pestrém
trávení volného času školáků, ale i celých rodin, kterou není možné díky současnému
sídlu a vybavení stávajícího Střediska volného času veřejnosti stoprocentně
poskytnout.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
-

-

Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 (MŠMT) SC 4: Rozšiřovat
a zatraktivnit nabídku činností ve volném čase a motivovat děti a mládež
k jejímu aktivnímu využití.
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 (Královéhradecký
kraj) SC 3.4 Podporovat rozvoj kultury a sportu a rozšířit nabídku trávení
volného času pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Není.
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
4/2017 Zahájení stavby
5/2018 Předání nového sídla SVČ
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Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Webové stránky Trutnova a dotčených obcí v ORP, webové stránky partnerů,
regionální tisk, tiskoviny vycházející v obcích.
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Projekt 4 – Nová internetová televize „Krakonošova televize“
Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí Východní Krkonoše
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Turisticky velmi atraktivní region „Kraj pod Sněžkou“ má stále velké mezery
v dostatečném využití svého potencionálu v oblasti cestovního ruchu. Zvláště mimo
hlavní zimní sezónu má region mezery v naplnění svých turistických návštěvních
kapacit. Jedním z řešení je moderní propagace oblasti s co nejširším dopadem na
veřejnost formou internetového šíření informací prostřednictvím internetové televize,
která odpovídá současnému trendu co nejdostupnějšího a zároveň nejpřímějšího
přístupu k informacím.
Jaké jsou příčiny problému?
Současná propagace turistického území je stále ještě roztříštěná a nejednotná,
jednotlivé subjekty cestovního ruchu se prezentují navenek jednotlivě, bez vzájemné
podpory. Potencionální návštěvník regionu tak mnohdy netuší, kde přesně se region
nachází a jaké veškeré atraktivity nabízí.
Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
Cíle:Nabídnout návštěvníkům horského regionu ucelené lokální zpravodajství,
informace o jednotlivých akcích, a veškerý turistický servis, zahrnující:
- představení jednotlivých atrakcí
- ucelenou prezentaci turistických lákadel
- pozvánky na akce
- informace o počasí a aktuální sněhové zpravodajství
- akce na sjezdovkách
- informace o dopravě
- cyklistické trasy
- informace o aktuálním dění
Očekávané přínosy rozvojové aktivity:
- zvýšení návštěvnosti regionu
- udržení stávajících pravidelných návštěvníků
- spokojenost turistů s poskytovaným servisem
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Cílová skupina
-

obyvatelé regionu
turisté
návštěvníci

Zapojené obce
Členské obce Svazku obcí Východní Krkonoše: Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad
Úpou, Janské Lázně, Černý Důl, Horní Maršov, Pec pod Sněžkou, Žacléř, Malá Úpa.
Potenciální rizika rozvojové aktivity
Ekonomická
- nedostatek financí na realizaci projektu
- nedostatek financí na zajištění samotného provozu
Externí
- nedostatečná podpora od jednotlivých subjektů aktivních v cestovním ruchu
Interní
- nedostatečná pestrost, kvalita a šíře zpravodajství
- nedostatek kvalifikovaných pracovníků
Místo realizace rozvojové aktivity
Členské obce Svazku obcí Východní Krkonoše.
Území dopadu rozvojové aktivity
Šířeno internetem, nedá se specifikovat.
Harmonogram rozvojové aktivity
2016 – příprava projektu, podání žádosti
2017-2020 realizace projektu dle udržitelnosti
Zdroje financování
90% formou dotace (krajský dotační program „Podpora činnosti a rozvoje
destinačního managementu,“ dotační strategie: Opatření 4.3 Marketing a propagace)
+ 10 % vlastní financování
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Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Počet odvysílaných reportáží za rok.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
Manažer projektu + externí zaměstnanci internetové televize (redaktor+kameraman).
V čem je navrhované řešení inovativní
Inovativnost navrhovaného řešení spočívá v dostupnosti internetu a v trendu
moderního přístupu k informacím.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Turisticky velmi atraktivní region „Kraj pod Sněžkou“ má stále velké mezery
v dostatečném využití svého potencionálu v oblasti cestovního ruchu. Zvláště mimo
hlavní zimní sezónu má region mezery v naplnění svých turistických návštěvních
kapacit. Jedním z řešení je moderní propagace oblasti s co nejširším dopadem na
veřejnost formou internetového šíření informací prostřednictvím internetové televize,
která odpovídá současnému trendu co nejdostupnějšího a zároveň nejpřímějšího
přístupu k informacím.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
-

Strategie rozvoje cestovního ruchu DSO Východní Krkonoše
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014
– 2020 - SC: Živý zájem regionálních a lokálních aktérů o spolupráci při
vytváření turistické nabídky a zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního
ruchu;

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
Realizace projektu souvisí s nastartovanou spoluprací v regionu, která se odvíjí od
podpisu Dohody o vzájemné spolupráci uzavřené mezi Svazkem obcí Východní
Krkonoše a MEGA PLUS s.r.o. (největší provozovatel lyžařských areálů v regionu).
Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
4/2017-12/2020
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Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
Webové stránky dotčených obcí, webová prezentace na stránkách Svazku obcí
Východní Krkonoše a jeho partnerů, regionální tiskoviny.
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Projekt 5 – Naučná stezka po vojenských památkách Jestřebích hor
Iniciátor rozvojové aktivity
Svazek obcí Jestřebí hory
Jaký problém rozvojová aktivita řeší?
Na hřebeni Jestřebích hor je velký počet opevnění z II. sv. války (ŘOPiky), jejich
propagace je nedostatečná a spíše nahodilá, chybí koncepční pojetí a ucelená
prezentace těchto významných vojenských památek. Tematická naučná stezka
doplněná dalším zázemím a atraktivitami pro děti je velmi vhodným řešením
nedostatku atraktivit pro rodiče s dětmi, budování společné image regionu a
vzájemné spolupráce obcí při realizaci projektů a získávání finančních prostředků
Hlavním vybavením naučné stezky by mělo být 9 informačních tabulí o velikosti B0
rozmístěných po celé její délce. Mezi informačními panely by stezka měla být
vyznačena. Kromě informačních tabulí by mělo být na naučné stezce u pěchotních
srubů zřízeno menší zázemí pro návštěvníky. U každého srubu bude vybudováno
ohniště s lavičkami, odpadkový koš, herní prvek pro děti případně i dospělé. U dvou
informačních panelů by se měl nacházet menší dřevěný altán se stolem a lavičkami.
K naučné stezce bude příslušet i propagační materiál, a elektronická prezentace
s interaktivními prvky.
Jaké jsou příčiny problému?
-

absence propagace vojenských památek a informačních tabulí

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?
-

zviditelnění významných vojenských atraktivit regionu
zatraktivnění lokality pro rodiny s dětmi
zvýšení počtu návštěvníků v regionu
návaznost a propojenost s dalšími turistickými cíli v území – synergický efekt

Cílová skupina
-

návštěvníci regionu Jestřebí hory
místní obyvatelé se zájmem o vojenskou historii
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Zapojené obce
-

-

Členské obce Svazku obcí Jestřebí hory:
Batňovice, Chvaleč, Havlovice, Radvanice, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice,
Velké Svatoňovice, Maršov u Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice
Červený Kostelec

Potenciální rizika rozvojové aktivity
Finační
- nedostatek vlastních finančních prostředků
Politická
- nejednotnost všech členů výboru s realizací tohoto projektu - neschválení
- nezapojení Červeného Kostelce
Legislativní
- možná omezení ze strany CHKO Broumovsko – stavební aktivity, instalace
tabulí
Místo realizace rozvojové aktivity
Radvanice, Jívka, Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší,
Červený Kostelec
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Území dopadu rozvojové aktivity
-

-

Členské obce Svazku obcí Jestřebí hory:
Batňovice, Chvaleč, Havlovice, Radvanice, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice,
Velké Svatoňovice, Maršov u Úpice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice
Červený Kostelec
Kladské Pomezí jako celek vzhledem k dalším vojenským památkám, které
má na svém území, ale i dalším atraktivitám
Svazek obcí Východní Krkonoše jako celek vzhledem k dalším vojenským
památkám, které má na svém území, ale i dalším atraktivitám

Harmonogram rozvojové aktivity
-

04/2016 – zahájení přípravné fáze
05/2016 – 07/2016 přípravná fáze
07/2016 – 04/2017 realizace
05/2017 – ukončení projektu, vyúčtování

Zdroje financování
Vlastní zdroje Svazku obcí Jestřebí hory za spoluúčasti města Červený Kostelec,
případně národní zdroje.
Indikátory výstupů rozvojové aktivity
Nainstalováno devět kusů informačních tabulí.
Vydané tiskové zprávy na portálu DSO Jestřebí hory a Destinační společnosti
Kladské Pomezí.
Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity
-

-

Pro úspěšnou realizaci projektu je potřeba zapojit jednoho projektového
manažera, který by s výborem Svazku obcí Jestřebí hory a představitelem
města Červený Kostelec spolupracoval na realizaci celého projektu.
Dodavatelsky by byla zadána výroba cedulí, jejich grafický návrh, dále výroba
ohnišť altánu, herních prvků, interaktivní mapy, webové prezentace apod.
Předpokládá se pro manažera forma zkráceného úvazku, nebo dodavatelsky.
Časová náročnost cca 12 měsíců – 450 hodin cca 90 tis. Kč

V čem je navrhované řešení inovativní?
Inovaci spatřujeme především v kombinaci statických informačních tabulí, které
budou obsahovat úkoly pro návštěvníky, hlavně děti a tím je vtáhne do děje. Na trase
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budou také herní prvky pro děti, kde se budou moci vyžít a zpestří si tak procházku.
Zároveň bude vybudováno posezení s ohništěm případně prodej drobného
občerstvení, což učiní celou trasu více atraktivní.
Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity
Projekt je potřebný z hlediska propagace stávajících památek v regionu, která
aktuálně chybí a následně zatraktivněním celé lokality.
Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)
-

-

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 2020 SC: Živý zájem regionálních a lokálních aktérů o spolupráci při vytváření
turistické nabídky a zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu;
Strategický plán Leader (Místní akční skupina Království – Jestřebí hory,
o.p.s.) – SC 3.1.3. rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty
-

návaznost na muzeum vojenské historie v Malých Svatoňovicích
návaznost na aktivity dobrovolníků pečujících o vojenské sruby

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity
-

04/2016 – zahájení
05/2017 – ukončení

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?
-

prostřednictvím internetových stránek jednotlivých obcí a DSO Jestřebí hory,
Kladského Pomezí
formou tištěných novin destinačních společností Kladské Pomezí
formou tištěných novin vydávaných dotčených obcí
webovou prezentací – virtuální prohlídka, interaktivní mapa
propagační leták
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6. Kontakty
Dokument zpracovali:
JMÉNO

POZICE V PROJEKTU/TÉMA

E-MAIL

TELEFON

Ing. Lada Nevečeřalová, MBA

Koordinátorka projektu

lada.n@centrum.cz

725632679

Andrea Röszlerová

Pracovnice pro analýzy

roszlerova@sovk.cz

720737679

Mgr. Karel Turek

Koordinátor projektu

turek_karel@email.cz

604558002

Ivana Drejslarová

Pracovnice pro analýzy

info@vychodnikrkonose.cz

731183920
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7. Přílohy
Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 30. 6. 2015
Příloha 2 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 28. 7. 2015
Příloha 3 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 31. 8. 2015
Příloha 4 - Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění zástupců ze dne 15. 9. 2015
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