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Tisková zpráva
Zrcadlový projekt
Česko - polský zrcadlový projekt Svazku Krkonoše a Zwiazku Gmin Karkonoskich, jehož
součástí byla poznávací cesta českých starostů do Polska, v nedávné době cesta polských
starostů a pracovníků v cestovním ruchu do českých Krkonoš, anebo konference v Jelení Hoře,
pokračuje.
Dalším krokem je rozšířený a oboustranně slavnostně ratifikovaný Dodatek k memorandu o
přátelství, porozumění a spolupráci v Krkonoších, jehož zcela první a základní část byla signována
5. 6. 2004 na Benecku. V novém dodatku jsou doplněny další úkoly a cíle partnerů pro období od
roku 2012. Spočívají ve vzájemné spolupráci při řešení otázek rozvoje krkonošského regionu po
obou stranách hranice, tzn. problematika zaměstnanosti v regionu, uplatnění odborníků a nutnost
udržení stávajících zaměstnavatelů, příp. podpora příchodu dalších investorů. Dvoustránkové znění
memoranda charakterizuje další společné kroky v intencích dokumentů Vize Krkonoše 2050 a Tezy
Karkonoskie, a aktuálních strategických dokumentů Libereckého a Královéhradeckého kraje,
Euroregionu Glacensis, Euroregionu Nisa, Dolnoslezského vojvodství, atd.
V rámci zrcadlového projektu se uskutečnila i mezinárodní konference v Kowarech za přítomnosti
představitelů a zástupců řady polských a českých institucí. Kamila Hlinková, výkonná ředitelka
Svazku Krkonoše, hovořila o regionálním rozvoji v souvislosti s budoucností území Krkonoš,
nutností řešení dálnice vedoucí do Polska. Probrala i mnohá další témata, týkající se života obyvatel
a podpory turismu.
Dalším pokračováním projektu byla diskuse v úzkém kruhu představitelů obou regionů v polské
Jelení Hoře. Setkali se ti, kteří jsou a budou nositeli vizí podpory zaměstnanosti a regionálního
rozvoje s cílem napomoci a účelově šířit principy dál. Schůzka byla dalším krokem k naplnění části
obsahu Memoranda.
Jan Sobotka, předseda Svazku Krkonoše, uzavřel: „Je dobře, že zrcadlový projekt vznikl. Završila se
tak nejenom formálně, ale i prakticky dosavadní někde sporadická, jindy trochu nahodilá
spolupráce. Projekt i Memorandum napomohlo systematicky formulovat roztříštěné informace i
myšlenky a zformovat dosavadní roztříštěné aktivity.“
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