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KARLOVARSKÝ KRAJ
Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje

                     Č. j.: 5/KV/12


U s n e s e n í
z 31. zasedání Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje
konaného dne 22. 2. 2012 v 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni:	Václav Černý, Václav Veselý, Štefan Varga, Ing. Michal Pospíšil, Viktor David, MUDr. Jana Kašparová, Miroslav Egert


Omluveni:			Oldřiška Dítětová, Markéta Wernerová

Neomluveni: 	0


Ostatní zúčastnění: 	Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odboru regionálního rozvoje
	Mgr. Tomáš Hybner, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje a předseda výboru pro regionální rozvoj
Bc. Monika Veselá (zapisovatelka)


Jednání zahájil v 15:05 hod. a ukončil v 16:45 hod. Václav Černý, předseda Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje.

Členové Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje schválili tento program:

Schválení programu jednání
Spolupráce veřejné správy v česko-bavorském a česko-saském regionu (informace podá Ing. arch. Jaromír Musil, vedoucí odb. regionálního rozvoje)
Analýza potřeb Karlovarského kraje (Mgr. Tomáš Hybner
Plán činnosti Komise pro vnější vztahy na rok 2012 – doplnění
Různé


Program jednání:

Schválení programu jednání 

usnesení č. 45/02/12 
Členové komise schválili výše uvedený program jednání.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


Dále pak pan předseda komise provedl kontrolu záznamu z minulého jednání, kdy nesplněné úkoly neshledal.
2) Spolupráce veřejné správy v česko-bavorském a česko-saském regionu

pan Černý
Přivítal na jednání komise pana Ing. arch. Jaromíra Musila, vedoucího odboru regionálního rozvoje KÚKK, který si připravil prezentaci na téma Spolupráce veřejné správy v česko-bavorském a česko-saském regionu.

Ing. arch. Jaromíra Musil
Poděkoval za pozvání na jednání Komise pro vnější vztahy a začal s výkladem k prezentaci. Představil jednotlivá oddělení Odboru regionálního rozvoje a jejich činnost související s danými projekty rámci spolupráce mezi Karlovarským krajem se Saskem a Bavorskem. 
Oddělení přeshraničních projektů na základě dohody s MMR ČR plní funkci kontaktního místa pro žadatele. Konzultuje, přijímá a hodnotí projekty v rámci programů přeshraniční spolupráce:
	Cíl 3 Česká republika – Bavorsko 2007-2013

Cíl 3 Česká republika – Sasko 2007-2013
Spolupracuje při hodnocení s kolegy na bavorské a saské straně (Společné technické sekretariáty v Bayreuthu a Drážďanech). Podává informace o dalších přeshraničních programece (Central Europe, Interreg IVC, Finanční mechanismy EHP/Norska, Program švýcarsko-české spolupráce).
Oddělení strategického plánování (realizované projekty): 
	Clara II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu 

Clara II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském regionu 
Pokračování aktivit /2004-2006/
Ostatní komentáře k prezentaci

pan Černý
Poděkoval panu Ing. arch. Jaromíru Musilovi za zajímavou a podrobnou prezentaci na dané téma, která osvětlila členům komise probíhající činnosti v rámci spolupráce Karlovarského kraje se Saskem a Bavorskem. A otevřel diskusi. Dotaz pana Černého byl, jak se vyhledávají partneři „z druhé strany“?

Ing. arch. Jaromír Musil
Na základě dlouhodobé komunikace a přetrvajících kontaktů. Je zapotřebí komunikovat a vědět na koho se můžeme obrátit podle typu projektu – úřady, obce, horská služba apod.. Existuje databáze kontaktů, které je možné dle potřeby využít.
Dále pan Ing. arch. Musil uvedl, že Karlovarský kraj je rychlejší, akceschopnější než např. Saské státní ministerstvo vnitra. Náš kraj vytváří výborné podmínky pro realizaci projektů (sestavené pracovní týmy, APDM).

Přítomní členové komise berou informace od pana Ing. arch. Musila na vědomí a děkují mu za výklad.


3) Analýza potřeb Karlovarského kraje

pan Černý 
Přivítal na jednání komise dalšího hosta, kterým je pan Mgr. Tomáš Hybner, uvolněný člen Zastupitelstva Karlovarského kraje a předseda výboru pro regionální rozvoj. Pan Mgr. Hybner byl na komisi přizván, aby členům osvětlil a přiblížil dokument Analýza potřeb Karlovarského kraje, který všichni obdrželi od tajemnice e-mailem předběžně.



Mgr. Tomáš Hybner
Analýza byla zpracována na žádost Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) vzhledem k tomu, že kraje dlouhodobě upozorňují na skutečnost, že základní strategické dokumenty pro příští programové období EU, připravované MMR (Národní rozvojové priority, Strategie regionálního rozvoje 2014 – 2020), ne vždy odrážejí potřeby jednotlivých krajů. Analýza byla zpracována dle metodiky MMR. 
Odbor regionálního rozvoje vycházel při zpracování Analýzy potřeb Karlovarského kraje z dostupných strategických dokumentů včetně nově vytvářených podkladů pro nový Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020, Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a nejnovější verze Územních analytických podkladů.  

pan Černý
Poděkoval Mgr. Hybnerovi za jeho účast na jednání komise.

Členové Komise pro vnější vztahy berou informaci o Analýze potřeb Karlovarského kraje na vědomí.


4) Plán činnosti Komise pro vnější vztahy na rok 2012 – doplnění

Pan Černý
Uvedl, že byl dne 26. 1. 2012 na jednání u pana hejtmana, na kterém mu mimo jiné předal Plán činnosti Komise Rady Karlovarského kraje na rok 2012. Pan hejtman chtěl, aby se k jednotlivým bodům plánu doplnily termíny plnění. Pan předseda tak učinil a všichni členové obdrželi na stůl před jednáním doplněný plán činnosti na rok 2012 o tyto termíny. 

Členové komise berou předloženou úpravu plánu činnosti na tok 2012 na vědomí.

usnesení č. 46/02/12 
Členové komise doporučují prioritně navázat kontakty a spolupráci s vedením Metropolregionu Norimberk (např. s paní Dr. Christou Standecker, generální ředitelka). Dále smluvit termín schůzky na nejvyšší úrovni a posléze sestavit komisi, která bude v komunikaci pokračovat.

pro:
7
proti:
0
zdržel se:
0


5) Různé

Pan Černý
Informoval členy komise:
	v termínu 6. - 11. 2. 2012 se zúčastnila delegace učitelů a studentů z Karlovarského kraje Mezinárodní vědecko-praktické konference "Evrika" v Irkutsku.

23. 2. 2012 bude na programu Zastupitelstva Karlovarského kraje návrh na uzavření Dohody o navázání přátelských vztahů mezi autonomní oblastí Gagauzie (Moldavská republika) a Karlovarským krajem 
v termínu 28. 2. – 2. 3. 2012 se uskuteční cesta delegace Karlovarského kraje na XXI. Mezinárodní turistický veletrh Krym, Lázně, Turistika – 2012 + Podpis memoranda o spolupráci mezi Radou ministrů Autonomní republiky Krym a Karlovarským krajem

Členové komise berou výše zmíněné informace od pana předsedy na vědomí.




V Karlových Varech dne 27. 2. 2012

Zapisovatelka:  Bc. Monika Veselá

								       
                                                                                                        vlastnoruční podpis
      Václav Černý, předseda
	Komise pro vnější vztahy Rady Karlovarského kraje

