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1. ÚVOD

Implementační část představuje popis přístupů a postupů, které umožní úspěšně zrealizovat priority a
opatření, jež jsou definované v návrhové části. Implementační část zahrnuje především:


návrh projektového cyklu daného zásobníkem projektů, z něj vytvořeným 1-2letým akčním
plánem, (seznamem významných projektových záměrů určených k realizaci v nejbližších letech
s následnou aktualizací 2-4x ročně)



návrh plánovacího cyklu, tedy návrhu realizace a monitoringu ISRR Krkonoše.

Zásobník projektů představuje seznam rozvojových záměrů, které se připravují na území regionu.
Ambicí zásobníku není shromáždit všechny záměry (vzhledem k velkému počtu projektů i jejich
nositelů to ani reálně není možné), ale mít přehled o projektech, které je možné následně vybrat do
akčního plánu.
Akční plán potom zahrnuje projektové záměry celoregionálního významu, které jsou klasifikovány
podle několika hledisek. Předpokládá se průběžná aktualizace akčního plánu v cca 3-12 měsíčních
intervalech. Akční plán je tedy jediným „proměnlivým“ výstupem ISRR Krkonoše a z tohoto důvodu
byl také zpracován v samostatném souboru (databáze v MS Excel), zatímco v popisu implementační
části je uveden pouze metodický a procesní přehled. Akční plán může být doplněn o případné nové
projektové záměry a mohou z něj být naopak vyřazeny záměry, které jsou buď splněné, nebo bude
rozhodnuto od jejich přípravy a realizace upustit. Jednotlivé projektové záměry přispívají k naplnění
některého z opatření návrhové části ISRR Krkonoše.
Plánovací cyklus – návrh realizace a monitoringu
ISRR Krkonoše je připravena pro období 8 let (horizont priorit, opatření a projektů) – 20 let (horizont
vize). Horizont priorit, opatření a projektů k roku 2020 byl zvolen z důvodu časového souladu
s koncem příštího programovacího období kohezní politiky EU, které je vymezeno roky 2014–2020.
ISRR Krkonoše by měla být schválena Radou SMO Krkonoše a zastupitelstvy členských obcí SMO
Krkonoše. Po schválení dokumentu ISRR Krkonoše je nezbytné zajistit tyto hlavní procesy jeho
realizace:


rozdělení kompetencí při implementaci dokumentu,



vyhodnocování a monitoring realizace s využitím monitorovacích indikátorů,



zapojení partnerů a veřejnosti do procesu implementace,



aktualizace ISRR Krkonoše.

1.1 ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ
Strategická část ISRR Krkonoše byla připravena s ohledem na kompetence a možnosti SMO
Krkonoše, které jsou často výrazně menší (omezenější) než skutečné potřeby regionu. Z tohoto
důvodu zahrnuje ISRR Krkonoše různé typy intervencí (přímé a nepřímé), jejichž realizace vyžaduje
odlišný přístup.
V zásadě platí, že za realizaci ISRR Krkonoše odpovídají následující subjekty:
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orgány SMO Krkonoše (zejména Rada SMO Krkonoše) jako politického subjektu
rozhodujícího o aktivitách a intervencích svazku a schvalující jednotlivé aktivity a intervence,



řídicí skupina ISRR Krkonoše (optimálně stávající řídicí skupina pro přípravu ISRR) realizující
operativní rozhodnutí a doporučení při implementaci ISRR Krkonoše,



výkonní manažeři SMO Krkonoše realizující administraci ISRR Krkonoše a případně i část
intervencí navržených a/nebo schválených vedením SMO Krkonoše,



participující subjekty (odlišné pro každé opatření) a garanti jednotlivých strategických
projektových záměrů (vč. partnerů na polské straně) – u významných participujících subjektů
(kraje, Správa KRNAP, členské obce SMO Krkonoše) je třeba, aby se k ISRR Krkonoše formálně
přihlásily (např. vzetím na vědomí zastupitelstvem, správní radou apod.) a konaly v rámci svých
možností a kompetencí takové kroky, které podpoří implementaci ISRR Krkonoše, např.:
o

generováním vlastních projektů naplňujících ISRR,

o

zohledněním ISRR ve svých strategických dokumentech,

o

vydáním souhlasných stanovisek k projektům, které jsou v souladu s ISRR, a nesouhlasných
stanovisek k projektům, které jsou s ISRR v rozporu.

Řídicí skupina představuje hlavní operativní úroveň realizace ISRR Krkonoše. Vůči orgánům SMO
Krkonoše má doporučující hlas. Ze strany SMO Krkonoše je před zahájením implementace ISRR
Krkonoše nezbytné dát řídicí skupině také formální mandát a statut a pověřit ji vykonáváním
operativní činnosti ve vztahu k implementační fázi ISRR Krkonoše. Úkolem řídicí skupiny je:


průběžný monitoring plnění ISRR Krkonoše,



vydávání doporučení směrem k Radě SMO Krkonoše,



pověřování výkonných manažerů SMO Krkonoše úkoly a kontrola plnění těchto úkolů (některé
úkoly může vydávat přímo Rada SMO Krkonoše).

Řídicí skupina se bude ve věcech ISRR Krkonoše scházet 3-4x ročně a náplní její činnosti bude (ve
formě doporučení):
 kontrola plnění realizace ISRR Krkonoše (vč. plnění indikátorů),
 aktualizace akčního plánu (vyřazení splněných nebo zamítnutých projektů a doplnění nových),
 komunikace s partnery, nositeli projektových záměrů atd.
Manažeři SMO Krkonoše jsou výkonným subjektem zajišťujícím v první řadě administraci ISRR
Krkonoš. Jednou z možností dalšího využití ISRR Krkonoše je také její využití jako podkladu pro
zpracování integrované strategie rozvoje území, která má být jedním z nástrojů při implementaci
kohezní politiky EU v letech 2014-20.

1.2 HODNOCENÍ A MONITORING ISRR KRKONOŠE
Monitoring ISRR Krkonoše představuje nezbytný nástroj pro ověření, zda a jak jsou cíle stanovené
v ISRR plněny. Jako základ monitoringu plnění cílů byla zvolena indikátorová metoda, která pomocí
předem zvolených ukazatelů hodnotí změnu dosaženou v průběhu implementace ISRR Krkonoše, a
tedy i úspěšnost dokumentu. Tato metoda je v současné době standardně využívána v koncepčních
dokumentech na krajské i národní úrovni a také v implementačních dokumentech (např. v operačních
programech pro implementaci kohezní politiky EU).
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Výsledky je vhodné měřit každé 2-4 roky, a to především na základě dostupných statistických dat.
Měření lze vzhledem k dostupnosti dat provádět i každoročně, je-li to možné z hlediska
administrativní náročnosti. Přehled jednotlivých ukazatelů na úrovních výsledku je uveden v popisu
jednotlivých opatření návrhové části ISRR Krkonoše (část C).
I při vědomí těchto skutečností závěry monitoringu na úrovni výsledků a dopadů lze využít při
hodnocení ISRR Krkonoše. V zásadě je možné hodnotit plnění jednotlivých cílů (zjištěné
prostřednictví příslušných indikátorů) v následujících třech kategoriích:
cíl je plněn (vývoj hodnot indikátorů spolu s kvalitativním pozorováním naznačuje, že se cíle
daří dosahovat, a to i s přispěním intervencí ISRR Krkonoše),
 cíl je plněn částečně (vývoj hodnot indikátorů spolu s kvalitativním pozorováním naznačuje,
že se cíle daří dosahovat částečně, tedy jen v některých dílčích aktivitách, pouze v některých
částech regionu apod., a to i s přispěním intervencí ISRR Krkonoše),
 cíl není plněn (vývoj hodnot indikátorů spolu s kvalitativním pozorováním naznačuje, že se
cíle nedaří dosahovat, a to ani s přispěním intervencí ISRR Krkonoše).
Networking a partnerství při implementaci ISRR Krkonoše


Realizace ISRR Krkonoše předpokládá zapojení různorodých aktérů působících v regionu. Budování
sítě vztahů a spolupráce (networking) se tak stane jedním ze základních principů implementace
strategie. Pro zapojení jednotlivých aktérů a veřejnosti do realizace ISRR Krkonoše je vhodné využít
těchto komunikačních nástrojů:










dlouhodobé zveřejnění finální podoby výstupů ISRR Krkonoše a informací o jejím plnění
(monitoring) na webových stránkách SMO Krkonoše;
poskytování informací prostřednictvím médií (tiskové konference, tiskové zprávy, publikování
informací v tištěných periodikách),
veřejná projednání k přípravě nejvýznamnějších projektových záměrů s přímým pozváním
širšího okruhu zástupců odborné veřejnosti a s možností účasti kohokoli z řad širší veřejnosti,
v případě přípravy konkrétních projektů též jednání odborných pracovních skupin (např.
využití existujících komunikačních platforem a pracovních skupin k rozpracování návrhů a
námětů ISRR Krkonoše, vhodná ad hoc setkání v případě potřeby odborného posouzení
konkrétních návrhů a námětů),
ad hoc konkrétní spolupráce při přípravě a realizaci jednotlivých projektů,
koordinační schůzky se zástupci polské části Krkonoš týkající se jak koordinace implementace
strategií na obou stranách hranice, tak i koordinace přípravy a realizace jednotlivých
projektových záměrů,
průzkumy mezi obyvateli a podnikateli, využitelné i pro zjištění jiných názorů a potřeb
subjektů v regionu.

1.3 AKTUALIZACE ISRR KRKONOŠE
Aktualizaci ISRR Krkonoše před koncem její „platnosti“ je vhodné provést v případě, kdy dojde
k zásadním změnám v okolním prostředí (makroekonomické změny, zásadní změny v hospodářské či
sociální politice státu či EU apod.) nebo k potřebě pozměnit strategické cílení ISRR Krkonoše. Bude-li
třeba strategii aktualizovat, mělo by se tak stát během období do roku 2020 max. jednou, např.
v polovině její platnosti.
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2. ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ A AKČNÍ PLÁN

Návrhová část Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše (ISRR Krkonoše) obsahuje několik
opatření (blíže viz vlastní dokument návrhové části):



















Opatření 1.1: Modernizace dálkové a regionální silniční sítě
Opatření 1.2: Revitalizace železnice a rozvoj šetrných forem dopravy
Opatření 1.3: Ostatní druhy dopravy
Opatření 2.1: Institucionální zajištění regionálního rozvoje
Opatření 2.2: Občanská vybavenost
Opatření 2.3: Sociální služby
Opatření 2.4: Zdravotnické služby
Opatření 3.1: Lidské zdroje, školství a trh práce
Opatření 3.2: Organizační zabezpečení rozvoje ekonomiky
Opatření 3.3: Regionální produkce a regionální trh
Opatření 4.1: Integrace nabídky služeb v cestovním ruchu
Opatření 4.2: Kvalita služeb a lidské zdroje v cestovním ruchu
Opatření 4.3: Marketing cestovního ruchu
Opatření 4.4: Spolupráce aktérů v cestovním ruchu
Opatření 5.1: Koordinace územního rozvoje
Opatření 5.2: Přírodní prostředí
Opatření 5.3: Využívání přírodních zdrojů
Opatření 5.4: Životní prostředí v obcích

Jednotlivá opatření budou naplňována realizací konkrétních projektových záměrů. Jejich přehled byl
shromážděn od jednotlivých subjektů v regionu (obcí, podnikatelů, nemocnic, škol, neziskových
organizací apod.) a zapracován do zásobníku projektů zpracovaného v podobě databáze v MS Excel.
Projektovým záměrem může být investiční akce (stavba, rekonstrukce, nákup a modernizace vybavení
atd.), neinvestiční akce (vzdělávací kurzy, kulturní volnočasové aktivity, sociální služby apod.), ale
také akce organizační povahy (jednání, založení organizace apod.). Za projekt se považuje pouze
jednorázová aktivita mající jasně stanovené období realizace, rozpočet atd. (tedy nikoli například
průběžná podpora nebo průběžné financování dlouhodobých aktivit).
Následně byly ze zásobníku vybrány ty záměry, které jsou prioritní a které tudíž bude přímo či
nepřímo podporovat SMO Krkonoše jako nositel strategie. Takové projekty byly zařazeny do akčního
plánu, ostatní zůstanou v zásobníku projektů.
Ke každému projektovému záměru je v zásobníku uvedeno:








název,
příslušnost k opatření návrhové části ISRR Krkonoše,
nositel záměru (název subjektu, který záměr realizuje),
předpokládaný rok/roky realizace,
náklady na přípravu (náklady související s technickou, ekonomickou, marketingovou a další
přípravou projektu, např. zpracování projektové dokumentace, žádosti o dotaci apod.),
náklady na realizaci (vlastní náklady na stavbu, nákup vybavení, realizaci vzdělávacího kurzu
apod.),
finanční zdroje (buď pouze vlastní zdroje nositele, nebo navíc možnosti využití národních
programů, strukturálních fondů EU apod.),
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kategorie, v níž je projektový záměr aktuálně zařazen (zeleně prioritní záměry přímo
realizované SMO Krkonoše, žlutě prioritní záměry realizované jinými subjekty a nepřímo
podpořené SMO Krkonoše, bíle ostatní záměry).

Projektům v „bílé“ kategorii lze ze strany SMO Krkonoše vystavit potvrzení o souladu s ISRR
Krkonoše. Aktivity záměrů v „zelené“ a „žluté“ kategorii budou realizovány nositelem (SMO
Krkonoše) dle harmonogramu.
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