ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
NÁZEV:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
ROZVOJE ÚZEMÍ ŠUMPERSKO

AKTUALIZACE

INTEGROVANÉHO

PLÁNU

DATUM:
5. září 2011
MÍSTO:
Hotel Dlouhé Stráně, Rejholtice 72, Loučná nad Desnou
PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny
PROGRAM JEDNÁNÍ:

1) Úvod
2) Východiska a principy aktualizace IPRÚ
3) Návrh aktivit IPRÚ Šumpersko
4) Diskuze
5) Závěr
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ:

1) Úvod
Veřejné projednání zahájil ředitel Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu (J-SCR) –
PhDr. Jan Závěšický, který přivítal přítomné a objasnil pozici J-SCR a roli organizace
při koordinaci IPRÚ Šumpersko.
Ing. Jakub Kulíšek, předseda J-SCR informoval o procesu aktualizace IPRÚ
Šumpersko a o navýšení alokace do oblasti cestovního ruchu na území Šumperska.
2) Východiska a principy aktualizace IPRÚ
Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru metodiky a monitoringu ÚRR Střední Morava,
prezentoval základní východiska aktualizace IPRÚ a její principy:
1) analýza plnění cílů původní strategie IPRÚ Šumpersko,
2) schválení aktualizace finančního plánu ROP Střední Morava Výborem
Regionální rady (VRR) v únoru 2011,
3) posílit konkurenceschopnost a zvýšení celoroční návštěvnosti center
cestovního ruchu,
4) východiska z analýz České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.
Tato východiska a principy byly využity v rámci celého procesu aktualizace a vedly
k definování jednotlivých podporovatelných aktivit IPRÚ, které budou prezentovány
následně.
V rámci procesu aktualizace IPRÚ může veřejnost podávat připomínky k dokumentu
aktualizace IPRÚ Šumpersko do 5 pracovních dnů od veřejného projednání
tj. do 12. 9. 2011. Do 5 pracovních dnů budou připomínky vypořádány. Aktualizace
IPRÚ Šumpersko bude následně předložena VRR ke schválení.
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3) Prezentace návrhu aktivit IPRÚ Šumpersko
Návrh aktualizace IPRÚ Šumpersko z pohledu jednotlivých aktivit odprezentovala
Bc. Andrea Závěšická.
V rámci aktualizace IPRÚ je stanoven globální cíl „Dobře dostupná a profesionálně
řízená destinace cestovního ruchu s moderními turistickými středisky zimních sportů,
nabídkou lázeňství a wellness a nabídkou dalších volnočasových aktivit“, kterého
bude dosahováno prostřednictvím stanovených aktivit v rámci dvou specifických cílů
„Dobudování infrastruktury služeb“ a „Zkvalitnění služeb ubytování“
Aktivity IPRÚ Šumpersko:
3.1.1 A „Zkvalitnění míst pro parkování v místech s vysokou mírou koncentrace
návštěvníků, tj. výstavba/rekonstrukce parkovišť v nástupních místech“ s celkovou
alokací 4 mil. Kč.
3.1.1 B a 3.3.1 C „Vybudování jednotného odbavovacího systému, tj. aplikace
společného systému skipasů a čtecích terminálů včetně rozšíření systému pro
navazující aktivity a služby cestovního ruchu (ubytování, stravování, zábava,
wellness, ad.)“, jedná se o aplikaci společného systému skipasů a terminálů
s rozšířením systému do navazujících služeb cestovního ruchu. V rámci aktivity
bude využito tzv. integrovaného projektu se zapojením veřejných i podnikatelských
subjektů je nutné stanovit finanční podíl uvedených sektorů na realizaci aktivity.
Ing. Zdeněk Bogoč k této aktivitě doplnil, že systém nebude sloužit pouze jako
slevová karta, ale měl by mít vyšší přidanou hodnotu, zapojeno bude více subjektů
za účelem zvýšení návštěvnosti více atrakcí, např. formou předplatného. Systém
musí být otevřený všem subjektům, tedy i těm, kteří již v současné době
odbavovacími systémy disponují. S těmito systémy bude nově zaváděná služba
kompatibilní. Dále budou probíhat jednání J-SCR a Olomouckého kraje o přesném
zaměření systému a v průběhu února 2012 by měla být vyhlášena výzva
k předkládání projektových žádostí.
3.1.1 C „Revitalizace přirozeného turistického centra lázeňské obce s vysokým
pohybem návštěvníků návazné infrastruktury„ s celkovou alokací 10 mil. Kč.
3.3.1 A „Zkvalitnění služeb s celoročním provozem v lázeňství prostřednictvím
modernizace termálních koupališť a rekonstrukce příp. výstavby veřejných
prostranství anebo místních komunikací“ s celkovou alokací 28 mil. Kč.
3.3.1 B „Zkvalitnění služeb ubytování v území, tj. modernizace a zkvalitňování služeb
stávajících ubytovacích zařízení včetně doplňkových služeb poskytovaných v rámci
ubytovacích zařízení“ s celkovou alokací 16,6 mil. Kč.
3.3.1 D „Modernizace zimních středisek, tj. zkvalitnění infrastruktury stávajících
středisek zimních sportů“ s celkovou alokací 15 mil. Kč
Dle předpokládaného harmonogramu výzev jsou výzvy na jednotlivé aktivity
plánovány v listopadu 2011, resp. v únoru 2012 pro aktivity 3.1.1 B a 3.3.1 C.
4) Diskuze
V rámci prezentace aktivit aktualizace IPRÚ Šumpersko byl vznesen dotaz:
Kdo bude příjemcem v rámci aktivity 3.1.1 A? (zástupkyně obce Vikýřovice)
Odpověď Bc. Andrea Závěšická: Zde jsou příjemci z neziskového sektoru – obce, jimi
zřizované nebo zakládané organizace, zájmová sdružení právnických osob.
V současné době J-SCR eviduje jeden projektový záměr, který by měl být realizován
v obci Loučná nad Desnou.
Doplnění Ing. Zdeněk Bogoč: Jako u všech podoblastí podpory i zde probíhá volná
soutěž projektů. Projekt může předložit kterýkoliv z definovaných příjemců, projekty
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budou následně hodnoceny na základě výběrových kritérií a vybrány budou projekty
s největšími přínosy, efektivitou, hospodárností atd.
V rámci diskuze již nebyly vzneseny další dotazy týkající se aktualizace IPRÚ
Šumpersko.
5) Závěr
Na závěr PhDr. Jan Závěšický odprezentoval aktuální data ČSÚ týkající se
návštěvnosti České republiky, Olomouckého kraje a oblasti Jeseníků, která pro daný
region vycházejí poměrně příznivě. Následně Ing. Zdeněk Bogoč poděkoval
přítomným za zájem a zástupcům J-SCR za zajištění a spolupráci při veřejném
projednání.

Zapsal: Bc. Radek Strnadel
V Loučné nad Desnou, 5. 9. 2011
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