Standardizace
-

dotáhnout zápis změn do OR
uskutečnit ustavující valnou hromadu parterů
žádost o standardizaci
nábor parterů – chceme všechny obce (hlavně z NNO a podnikatelů, máme max. sliby, nic
kokrétního)

SCLLD
Aktuální stav
-

analytická část v podstatě kompletní, drobná doplnění, budeme doplňovat max. mapy a řešit
grafiku
strategická část – určitě budeme řešit indikátory, finanční a časový plán + drobnosti
implementační část – ještě jsme nezačali

Největší potíže:
-

opakované aktualizace analytické části
nedostatek informací – OP, manuály, změny
komunikace s ORP Karlovy Vary, KAZV

Projednání s veřejností:
-

-

Workshopy – asi 8 – 4 se zájmovými skupinami a 4 klasicky s veřejností
Dotazníky – u všech starostů osobně (např. meziobecní spolupráce dobře funguje v
Mikroregionu Sokolov - východ, jinde je to horší a je mezi starosty skepse vůči meziobecní
spolupráci)
S občany jen anketa na webu a dotazník
workshopy s dětmi (setkání s žáky MŠ, ZŠ, SŠ a na základě setkání na SŠ zjištěny problémy
drogami, šikanou)
Průběžné připomínky (mnoho a přínosné)

Zajímavosti:
- Jsme komplexně nekonkurenceschopný region (Karlovarský kraj), 2 ze 3 našich ORP (Kraslice
a Sokolov) jsou současně státem vymezené jako hospodářsky slabé regiony (str. 18, 19)
- obecně na území spíš úbytek obyvatel, výjimkou je Jenišov (satelit K. Varů), kde je také
největší výstavba, naopak v porovnání dle počtu obyvatel je nízká výstavba bytů a domů v
Kraslicích
- dostupnost zdravotní péče - hlavně ve velkých městech (Sokolov) - obyvatelé odlehlejších
částí (Kraslicko) nutnost dojíždění, problém stárnutí obvoďáků
- velký podíl panelových domů, což souvisí s dobrou technickou infrastrukturou v obcích
(kanalizace, vodovody, plynofikace, centrální vytápění), která chybí především v odlehlých
oblastech
- cestovní ruch - málo ubytovacích kapacit

-

doprava – hlavně Kraslicko je odřízlé
ŽP - zlepšení kvality ovzduší a vody v Ohři, rekultivace po těžbě hnědého uhlí přinášejí
možnosti a příležitosti (problém - komunikace a spolupráce dalších aktérů na území se SUAS)
průmysl - útlum nebo stagnace tradičních odvětví
spolu s nezaměstnaností také nedostatečná/nevhodná vzdělanostní a kvalifikační struktura
obyvatel

Na co se soustředit v novém období:
-

málo zemědělských subjektů, ale velký podíl ekologicky hospodařících zemědělců na
celkovém počtu zemědělců (využití PRV)
nezaměstnanost vč. SVL a zlepšení spolupráce s ÚP (využití OPZ)
snaha o přiblížení poptávky a nabídky na trhu práce ze strany vzdělávacích subjektů
(zaměření škol) a podnikatelů (využití animace OPVVV), práce s mládeží
snaha o podporu mikropodniků (byť bez zázemí OP)
neopomíjet ochranu ŽP (zapojení do OPŽP) – bolševník, křídlatka, dosazování stromů na
nelesní půdě.
obce, infrastruktura, provázanost projektů (IROP)
projekty na přeshraniční spolupráci

Co ostatní?
- do kterých OP se budou hlásit?
- definování odpovědností za realizaci? (analytická část)
- nový manuál

