ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
" PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ K PROJEKTU CLARA III - SASKO"

Datum a místo jednání:
Přítomní:

3. 11. 2015, Krajský úřad Karlovarského kraje, místnost 304B
Krajský úřad: Ing. Jana Bělohoubková, Bc. Gabriela Donovová, Ing. Jiří Raška, Ing. Radoslav Brachtl,
Marek Liebscher, Sven Dietrich
Landratsamt Vogtlandkreis: Uwe Lang, Dr. Tobias Pohl

1. Úvod
Ze strany Lead partnera (Karlovarský kraj) proběhlo přivítání zástupců projektového partnera z okresu Vogtland.
2. Projednání a příprava aktivit projektu v rámci oblasti životní prostředí, moderní veřejná správa
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zástupci okresu Vogtland představili své náměty a záměry, které by chtěly realizovat v budoucím projektu. Aktivity budou rozděleny do
tematických okruhů:
Ochrana přírody – invazivní rostliny
Vogtlandkreis: chce pokračovat a věnovat se problematice neofytů (bolševník + další druhy), monitoringu.
Další aktivity budou spočívat ve vypracování strategie proti boji s invazivními rostlinami, pořízení softwaru pro sběr dat o neofytech a jejich
zmapování.
Karlovarský kraj: zástupci z odboru životního prostřední představili realizovaný projekt zaměřený na invazivní rostliny – bolševník. Výstupy
projektu jsou pro veřejnosti k dispozici na webu: http://gis.kr-karlovarsky.cz/heracleum-public/. Bylo dohodnuto, že překlad webového
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portálu do Němčiny bude zahrnut do projektu CLARA3 (v rozpočtu LP). Překlad se uskuteční hned v počátku projektu tak, aby bylo možné
překlady využít i v dalších aktivitách projektu. Na společném jednání by pak mohlo dojít k vzájemné výměně zkušeností, poznatků.
Navrhovaná setkání: 1x pracovní skupina (cca konec 2016) na české straně, 1x workshop (2018) na německé straně
Ekologická výchova
Obě strany se dohodly, že tento tematický okruh se v projektu řešit nebude. V projektu CLARA III nebude zahrnut.
Havárie při úniku nebezpečných látek
Vogtlandkreis: představil svůj záměr na shromáždění dat pro vytvoření dvojjazyčného odborného slovníku.
Karlovarský kraj: informoval německou stranu o tom, že obdobný slovník s odbornými termíny zahrnující tuto problematiku na české straně
již existuje. Jako vzor bude zaslán saské straně- podle toho se německá strana rozhodně, do jaké míry je třeba slovník aktualizovat a zahrnovat
do aktivit projektu CLARA3.
Navrhovaná setkání: 1 x pracovní skupina (2017) na německé straně.
Ochrana přírody – sledování ohrožených živočichů (vzácných druhů a velkých dravců)
Vogtlandkreis: má zájem pokračovat v aktivitách sledování pohybu vlka, lišky a divoké kočky, sběru dat, výměně zkušeností. V rámci nového
projektu chce pořídit fotopasti.
Karlovarský kraj: se bude podílet na spolupráci se saskou stranou, problematice těchto druhů zvířat, především pohybu vlka, je potřeba se
nadále věnovat.
Navrhovaná setkání: 1x pracovní skupina na německé straně (2017)- v centru "Wolfsregion Lausitz"http://www.wolfsregionlausitz.de/index.php?Itemid=0 .
Moderní veřejná správa
Vogtlandkreis: chce pokračovat a navázat na aktivity z předchozího projektu, a to v podobě rozšíření existujícího geoportálu – rozšířit na celý
region, překlad nových dat;
Dále by měl být vytvořen tzv. kalendář kulturních akcí, kde by bylo možné si vyhledat všechny zajímavé akce, které se konají na saském
území a rovněž na území Karlovarského kraje.
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Karlovarský kraj: informoval o tom, že v případě potřeby a pokud to bude možné, poskytne datové služby pro geoportál.
Sdělil také, že na české straně již existuje vícejazyčný portál Živý kraj – Living land, kde jsou k dispozici všechny informace o Karlovarském
kraji http://www.zivykraj.cz/de/.
.
Navrhovaná setkání dle témat:
a) Geoportál- kulturní akce- 1x pracovní skupina v DE (2016); 2x workshop (1x CZ 2017 + 1x DE 2018)
b) Geoportál- GIS 1 x pracovní skupina v DE (2017); 1x workshop v DE (2018)
Koordinační schůzky:
Vogtlandkreis: navrhuje, aby se koordinační schůzka konala i v Plavně
Karlovarský kraj: předpokládá konání 3 koordinačních schůzek v projektu. Bylo odsouhlaseno, že 2x v CZ a 1x v DE (v roce 2018 nebo druhé
polovině 2017)

Zpracovaly: Jana Bělohoubková, Gabriela Donovová
Dne: 6. 11. 2015
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