Zápis ze zasedání Rady Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
v Libereckém kraji dne 2. 10. 2017
Účastníci:
Mgr. Daniel David, Ing. Květa Vinklátová, Ing. Martin Bauer, Ing. Lidie Vajnerová, MBA.,
Bc. Jan Stejskal, Bc. Aleš Hozdecký, Ing. Jiří Lauerman
KÚ LK:
Mgr. Eva Hornová, PhDr. Mgr. René Brož, Mgr. Kateřina Horáčková, Mgr. Barbora Ledlová
Omluveni:
Ing. Eva Šulcová, Ing. David Pastva, Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.
Předseda Sdružení Daniel David přivítal úvodem všechny přítomné a požádal o připomínky
k programu jednání. Všichni přítomní členové Rady souhlasili s programem.
Program jednání:
1) Predikce trhu práce - projekt Kompas – zapojení do projektu
2) Liberecký kraj online – stav projektu
3) Národní program podpory cestovního ruchu 2018
4) Regionální jízda k certifikaci destinačních managementů
1. Predikce trhu práce - projekt Kompas
Ing. Jiří Lauerman představil členům rady projekt Kompas – Predikace trhu práce http://www.pzlk.cz/index.php/projekty/projekt-kompas-predikce-trhu-prace
-

jedná se o celostátní 4letý projekt MPSV (zahájení 1. ledna 2017), jehož cílem je
predikace a modelování trhu práce, včetně regionální dimenze.
v Libereckém kraji zaštiťuje tento projekt Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, z.s.
již proběhla první fáze projektu, ve které byla zmapována stávající situace v oblasti
odhadů/předvídání vývoje na trhu práce v Libereckém kraji
v současné době probíhá mapování trendů trhu práce a potřeb/očekávání uživatelů
v souvislosti s tvorbou predikace trhu práce. V rámci této aktivity bylo osloveno i
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji s žádostí o vzájemnou
spolupráci. Jaké výstupy projektu by pomohly/hodily se cestovnímu ruchu?

→ Eva Hornová – pro cestovní ruch LK by byly potřeba data/ čísla, která se týkají nejen
celého Libereckého kraje jako celku, ale byly by potřeba i informace o obcích, tak aby vznikl
přehled o jednotlivých tur. regionech (např. počty pracujících v jednotlivých profesích
v rámci cestovního ruchu)

→ Daniel David – sdružení bude se zástupci projektu spolupracovat formou výměny
informací
Úkol pro jednotlivé turistické regiony – definovat, jaká data a výstupy by pro ně byla
přínosná a souhrn požadavků předat p. Lauermanovi (jiri@jl-plan.cz) do konce října.
2. Liberecký kraj online – stav projektu
Eva Hornová seznámila zúčastněné se stavem projektu a jednotlivými aktivitami. Realizace
projektu je do konce roku 2017.
Aktivity projektu


Příprava podkladů pro turistické noviny jednotlivých regionů LK

Úkol – termín pro odevzdání textů je 25.10.2017. Jelikož je potřeba texty poslat na
překlad, tento termín je nejzazší možný.


vytvoření videospotů, úprava DS, redesign turistického portálu

- další seminář k datovému skladu je naplánován na přelom listopadu a prosince
3. Národní program podpory cestovního ruchu 2018
Eva Hornová seznámila s národním dotačním programem na rok 2018.
- k vyhlášení programu by mělo dojít 15. 10. 2017
- žadatelé musí prokázat finanční zdraví organizace – tři druhy - ebitda (zisk před
zdaněním), podnik bez obtíží nebo „nedluží státu“.
Zároveň podala informaci o dotačním programu LK. Celková alokace pro tento program je
3,4 mil. (podařilo se navýšit částku na rok 2018 o cca 900 000, která se převádí z letošního
roku). Vyhlášení bude v průběhu ledna. V roce 2018 bude stejný okruh způsobilých žadatelů,
tedy včetně informačních center.
→ Aleš Hozdecký reagoval na vyhlašovaný dotační program LK. Vyjádřil svůj nesouhlas v
podprogramu podpora informačním centrům. Podle jeho názoru by bylo efektivnější rozdělit
peníze pouze mezi tur. regiony, které by částku následně rozdělily v rámci svého regionu.
→ Eva Hornová – regiony dostaly šanci se k vyhlašovaným dotacím vyjádřit. Návrhy na
úpravu přišly pouze od tur. regionu Krkonoše, nikdo jiný nereagoval!

4. Regionální jízda k certifikaci destinačních managementů
Eva Hornová představila plánovanou kategorizaci a certifikace organizací destinačního
managementu, která by měla platit od 1.1.2018.

-

certifikaci připravují Ministerstvo pro místní rozvoj a agentura CzechTourism ve
spolupráci se společností KPMG
jednou z podmínek certifikace je aktivní spolupráce organizací destinačních
managementů a podnikatelů
certifikace by se do budoucna měla stát jedním z kritérií pro žadatele dotací
z Národního programu podpory a také dotačních fondů LK

→ Seminář „Destinační management – naděje pro rozvoj Vašeho kraje / Vaší oblasti /
Vašeho města“
29.11. 8:30 – Krajský úřad Liberec, zas. místnost 326 – zastupitelský sál; informace pro
starosty, radní v oblasti cestovního ruchu, významné podnikatele, atd. Pozvánka bude zaslána
do konce října.

Daniel David vyhlásil termín pro Valnou hromadu, která se uskuteční 7.12. 2017 od
10:00 na KÚLK. Bude to volební Valná hromada.
Úkol - Kateřina Horáčková - poslat emailem pozvánku všem členům a zároveň zaslat
pozvánku i na organizace, které by se do budoucna chtěly/mohly stát členem Sdružení.
Města s ORP
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Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci

Zapsala Kateřina Horáčková

