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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ  

" PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ K PROJEKTU CLARA3" 

"VORBEREITUNGSBESPRECHUNG ZUM PROJEKT CLARA3" 

 

 

Datum a místo jednání:  19. 1. 2015, Krajská knihovna – Karlovy Vary 

Přítomní:   viz prezenční listina 

  

1. Úvod 

Proběhlo přivítání účastníků jednání ze strany Karlovarského kraje a vzájemné představení účastníků. 

 

2. Rekapitulace projektu CLARA2 

Stručné shrnutí ukončených projektů CLARA 2 (česko-saský, česko-bavorský) – oba projekty byly finančně ukončeny a jsou ve fázi 

udržitelnosti (až do r. 2018). 

Zástupci PP projektu CLARA2 popsali krátce jejich aktivity a výstupy v rámci projektu. Zmíněna administrativní náročnost na saské straně. 

Bavorská administrativa podstatně méně zatěžovala PP. 

 

3. Základní představení programu přeshraniční spolupráce 

 

Stručné představení přeshraničního programu „Ziel 4“ a prioritních os, v rámci kterých by se daly realizovat aktivity projektu CLARA3. 

Pravděpodobně nebude možné realizovat trilaterální projekty → opět 2 separátní projekty. 

Předpokládaná 1. výzva – Bavorsko – 05/2015 

Předpokládaná 1. výzva – Sasko – 2. pol. r. 2015 

- projektové žádosti by se měly podávat zároveň za oba projekty koncem roku, tj. v 11/2015 

-  Předpokládané trvání projektu- realizace  06/2016-05/2019 (délka projektu bude záležet na možnostech Operačních programů a i na aktivitách 

projektu) 
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4. Stanovení projektových partnerů a lead partnera u saského a bavorského projektu 

Sasko  

– Karlovarský kraj jako LP- zatím není odsouhlaseno v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, ale předpokládá se podpora tohoto návrhu 

 

– Landesdirektion Sachsen – v budoucím projektu „CLARA 3“ již nechtějí být zapojeni jako projektový partner – pro Zemské 

ředitelství projekt představoval velké administrativní zatížení. Po věcné stránce však chtějí nadále pokračovat v pracovních skupinách, 

které fungují v rámci životního prostředí, přeshraničního územní plánování a ochrany před povodněmi. 

 

– Landratsamt Vogtlandkreis – zájem o pokračování v projektu, tematické oblasti „Moderní veřejná správa“, životní prostředí (i 

obnovitelná energie) a cestovní ruch. Zůstane tak regulérním projektovým partnerem. 

 

– Euregio Egrensis – bude projektovým partnerem v obou projektech. Zatím platí, že v obou projektech bude PP Saská část Euregia, 

jako v doposud v CLARA2. Zodpovědnost za téma lidských zdrojů. 

 

– Dopravní svaz/Verkehrsverbund – Zweckverband ÖPNV Vogtland/Egronet- nový projektový partner, který bude řešit téma 

dopravy a zároveň se zapojí i do oblasti cestovního ruchu (vazba např. na cyklodopravu, cyklobusy apod.) 

 

– Infocentrum města Karlovy Vary – zatím nerozhodnuto o další účasti, bude záležet na typech výstupů a i vůli Města Karlovy Vary 

pokračovat v projektu  

 

Bavorsko 

 

– Karlovarský kraj jako LP- zatím není odsouhlaseno v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, ale předpokládá se podpora tohoto návrhu 

– Město Cheb- ústně dohodnuta účast v projektu s novým starostou ing. Navrátilem. Zájem o oblast dopravy, jednáme i o CR. 

– Město Karlovy Vary- dne 19/1/2015 obdržel odbor regionálního rozvoje písemné stanovisko Města Karlovy Vary s informací, že 

město Karlovy Vary se projektu účastnit nebude. Jako náhradu zatím Karlovarský kraj zvažuje některý z mikroregionů nebo další 

velké město z Karlovarského kraje - v jednání. 

– Regierung Oberfranken- zůstává regulérním projektovým partnerem zodpovědným za celou německou část projektu a zároveň za 

téma prostorového plánování.  

– Město Bayreuth- Zůstává projektovým partnerem zodpovědným za oblast dopravy 

– Landkreis Wunsiedel i Fichtelgebirge - potenciálně nový projektový partner. Partnerství ještě ale na 100% nepotvrdil. Zajímá se o 

oblast cestovního ruchu a dále moderní veřejná správa. 
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– Landkreis Hof - potenciálně nový projektový partner. Partnerství ještě ale na 100% nepotvrdil. Zajímá se o oblast cestovního ruchu a 

lidských zdrojů. 

– Euregio Egrensis – budou projektovým partnerem v obou projektech. Zatím platí, že v obou projektech bude PP Saská část Euregia. 

Zodpovědnost za téma lidských zdrojů. 

 

 

 

5. Stanovení tematických oblastí na saské a bavorské straně 

 

Sasko  

 

Název oblasti Hlavní PP oblasti Další zodpovědní PP Popis aktivit v oblasti 

Civilní obrana a 

řízení rizik  

 

xx xx Návrh na vyřazení 

Cestovní ruch a 

lázeňství  

 

Infocentrum města 

Karlovy Vary  (?) 

 

 

Zweckverband ÖPNV 

Vogtland/Egronet 

 

Tourismusverband 

Vogtland e. V.- prosíme 

o upřesnění p. Langa 

- Martketing cykloturistiky 

- Turistika v zimním období - „alternativní řešení při 

nepříznivých sněhových podmínkách 

-  marketingová kampaň v Sasku pro podporu/zvýšení 

návštěvnosti Karlovarského kraje   

- Geoturismus – marketing geoturistiky 

Lidské zdroje = 

vzdělávání mládeže a 

sociální oblast 

 

Euregio Egrensis Karlovarský kraj - Základní školství  

- Drogová problematika- prevence apod. 

- Stárnutí populace 

- Vzdělávání a pracovní trh 

- Jazykové vzdělávání všech věkových skupin (vč. 

aktualizace a vydání „brožury“ z Clara@eu- 

terminologie vzdělávací soustavy stažení na 

http://www.euregio-egrensis.de/broschueren.htm) 

- Předškolní zařízení 

 

 

http://www.euregio-egrensis.de/broschueren.htm
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Moderní veřejná 

správa 

 

Landratsamt 

Vogtlandrkeis 

Karlovarský kraj - Geoportál (pokračování) 

- Datové služby 

Regionální rozvoj a 

územní plánování  

 

Karlovarský kraj Landratsamt 

Vogtlandrkeis 

- Demografické změny (ve vazbě na prostorové 

plánování) 

Životní prostředí  

 

Landratsamt 

Vogtlandkreis 

Karlovarský kraj - Environmentální výchova-přeshraniční způsob 

vzdělávání 

- Centrum Ekologického vzdělávání a jeho podpora 

Doprava  Zweckverband ÖPNV 

Vogtland/Egronet 

CZ PP? 

Karlovarský kraj? 

- Propojení železnice-autobus-turistika 

- Vznik společné „marketingové koncepce“ 

- Cykloturistika – provázanost s cestovním ruchem 

 

 

 

Bavorsko 

 

Název oblasti Hlavní PP oblasti Další zodpovědní PP Popis aktivit v oblasti 

Civilní obrana a 

řízení rizik  

 

xx xx Návrh na vyřazení 

Cestovní ruch a 

lázeňství  

 

Landkreis Wunsiedel 

 

Landkreis Hof 

 

CZ PP?  

Karlovarský kraj? (pro 

oblast marketingové 

kampaně?) 

- Marketing cykloturistiky 

- Renesance „pitných kúr“? 

- Turistika v zimním období - „alternativní řešení při 

nepříznivých sněhových podmínkách 

-  marketingová kampaň v Bavorsku pro podporu/zvýšení 

návštěvnosti Karlovarského kraje   

- Geoturismus – marketing geoturistiky 

Lidské zdroje = 

vzdělávání mládeže a 

sociální oblast 

 

Euregio Egrensis 

 

Wunsiedel? Lkr. Hof? 

Regierung von 

Oberfranken 

- Základní školství  

- Drogová problematika- prevence apod. 

- Stárnutí populace 

- Vzdělávání a pracovní trh) 



 

 

  
             
 

5 

 

- Jazykové vzdělávání všech věkových skupin (vč. 

aktualizace a vydání „brožury“ z Clara@eu- 

terminologie vzdělávací soustavy ke stažení na 

http://www.euregio-egrensis.de/broschueren.htm) 

- „celodenní péče“ – výměna informací v oblasti 

„školních družin“ a s ohledem na pracovní dobu 

pedagogických pracovníků 

- Předškolní zařízení 

 

Moderní veřejná 

správa 

 

Landkreis Hof Karlovarský kraj 

Lkr. WUN? 

- Výměna dat – geoportál se Saskem? 

Regionální rozvoj a 

územní plánování  

 

Regierung von 

Oberfranken 

Karlovarský kraj - Jednání a řešení aktuálních přeshraničních témat 

územního plánování a regionálního rozvoje 

- Demografické změny (ve vazbě na prostorové 

plánování), komunikace s ohledem na změnu 

konkrétních projektových plánů, zhotovení příruček 

Životní prostředí  

 

Regierung von 

Oberfranken 

Karlovarský kraj - Přeshraniční spolupráce a koordinace/realizace opatření 

pro ochranu živočišných-neživočišných druhů 

(perlorodka říční a dalších chráněných druhů), jejich 

sledování, mapování a péče o koncepty  

- Spolupráce mezi přírodními parky, krajinnými oblastmi 

Doprava  Stadt Bayreuth město Cheb - Železnice – Francko-saská magistrála + Cheb 

- Přeprava osob, příměstská doprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.euregio-egrensis.de/broschueren.htm
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6. Shrnutí - úkoly 

 

 

Všichni projektoví partneři doplní/upraví tento záznam. Termín splnění: do 15/2/2015 

Infocentrum města Karlovy Vary - bude informovat Karlovarský kraj o účast nebo neúčasti na projektu CLARA3 Termín splnění: do 15/2/2015 

Wunsiedel + Hof-  budou informovat Karlovarský kraj o účast nebo neúčasti na projektu CLARA3 Termín splnění: do 15/2/2015 

 

 

 Další jednání naplánováno na cca 05-06/2015, dle pokroku při vyjednávání OP. Bude svoláno operativně. 

 

 

 

Příloha: presentace ze dne 19. 1. 2015 
Zpracovali: Jana Bělohoubková, Gabriela Donovová  

Dne: 19. 1. 2015  


