Zápis z Poradního sboru Destinačního fondu Českého Švýcarska o.p.s.
Termín:

24. února 2022 zámek Děčín, součást Výročního zasedání členů Destinačního fondu

Přítomní:

Jan Kolář Krásná Lípa, Jan Papajanovský Česká Kamenice, Eva Džumanová Šluknov,
Markéta Lakomá Děčín , Sven Czastka Děčín , Jaroslav Novotný Janov, Martin Růžička
Vlčí Hora, Jiří Válka ÚK, Martin Kučera MAS Český sever, Richard Nagel Správa NPČŠ
za o.p.s.: Jan Šmíd, Jiří Rak, Martina Janečková.

Omluveni:

Marek Kny Jetřichovice , Zdeněk Pánek Hřensko, Roman Forfera Rybniště, Jiří Dužár
Rumburk, Emil Bláha Balnika Mikulášovice

Hlavní téma:
Vize a priority destinace České Švýcarsko pro období 2022–2025
Balík peněz z evropských a národních zdrojů
Balík problémů a výzev v Českém Švýcarsku
Role o.p.s. a dalších aktérů?
Financování studií a strategie regionu?
Shoda na prioritách?
Realizace priorit?
●

Dotační programy pro cestovní ruch
○ NPPCRR (nová výzva letos)
○ NPŽP - Podpora obcí v NP (další výzva 3Q 2023)
○ OPŽP - Opatření 1.6.7 návštěvnická infrastruktura
○ Program rozvoje venkova 2014 – 2020 (prodloužen do 2023)
○ Program spolupráce ČR - Sasko 2021-2027
○ IROP 2021 -2027 cíl 4.4 – Kulturní dědictví a cestovní ruch
○ CLLD - Specifický cíl 5.1 – Kulturní dědictví a cestovní ruch (přes MAS)
○ OP TAK
○ Modernizační fond (zelené projekty)
○ Fond spravedlivé transformace FST a REACT-EU
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●

Návrh priorit
○ Územní dopravní studie
○ Podpora udržitelné dopravy
○ Budování a revitalizace infrastruktury CR: veřejné toalety na nástupních místech,
parkoviště menší + záchytná parkoviště, značení + informovanost turistů + mobiliář v
terénu, obnova turistických cest a cyklostezek
○ Podpora projektové dokumentace (předstupeň předchozího bodu)
○ Řešení problémů spojených s overturismem
○ Smart řešení v CR: online prezentace/aplikace, navigační systém v dopravě, tabule s
odjezdy na zastávkách atd.
○ Hřebenovka Českým Švýcarskem: rozvoj produktu produktu na podporu
mimosezóny a lokální ekonomiky
○ Podpora a vznik infrastruktury pro rodiny s dětmi (hřiště, atrakce, naučné stezky,
areály, koupaliště, biotopy apod.)
○ Přeshraniční spolupráce
○ Vzdělávání a osvěta v CR

Pan Martin Růžička vyjádřil obecnou myšlenku náplně a významu práce o.p.s., vyjádřil úvahu o
sestavení vize, jak a čím by se o.p.s. měla v dalších letech zabývat, co by měla iniciovat, kde by se
měla zapojovat. Obrátil se na zakladatele o.p.s. s dotazem, jaká je jejich vize? Účastnící se sjednotili
na tom, že o.p.s. je tu léta pro aktivní přinášení projektů a témat - iniciaci, která trápí destinaci, na co
konkrétně je třeba se zaměřit, co v daný čas přinést jako prioritní téma pro udržitelný cestovní ruch
destinace.
Členové poradního sboru se shodli, že o.p.s. má mandát pravidelně předkládat, iniciovat a
zdůrazňovat klíčová témata regionu a společně s aktéry a členy DF tedy zástupci měst a obcí,
podnikateli, neziskových organizací, MAS, zástupci ochrany přírody formovat tato témata a vize pro
celý region Českého Švýcarska.
Jako region/destinace České Švýcarsko je myšleno území certifikované agenturou CzechTourism od
Petrovic a Tisou přes Děčín, Českou Kamenici a Benešov nad Ploučnicí a dále celý Šluknovský
výběžek - Krásnou Lípu, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov. Destinace zahrnuje NP České Švýcarsko,
CHKO Labské pískovce, část CHKO Lužické hory (část na území Ústeckého kraje).
O.p.s. by měla lobovat na obcích a městech, aktérech CR za udržitelný cestovní ruch, být důrazný
v jednáních, otevírat a prosazovat výše specifikovaný návrh témat a priorit. Ředitel Jan Šmíd doplnil,
že o.p.s. bude iniciovat strategický projekt z dostupných národních zdrojů, ze kterého vyplynou
klíčové potřeby a vize regionu s jasnou vazbou na jejich proveditelnost.
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Pan Kolář shrnul dvacetileté působení o.p.s. České Švýcarsko jako organizace, která přišla s řadou
klíčových projektů důležitých pro rozvoj celého regionu a potřebu vidět dále vize v horizontu příštích
pěti let. J. Šmíd zdůraznil, že doba je jiná než před 20 lety včetně činnosti o.p.s. a současné době je
třeba přizpůsobit možnosti o.p.s. (finanční, personální).
Spolupráce a komunikace o.p.s. a MAS Český Sever ve vazbě na dotační tituly a dotační
management. Pan Martin Kučera z MAS Český Sever komentoval situaci především na menších
obcích, kde není kapacita pro tvorbu projektů CR.
Příprava projektové dokumentace a hotových projektů na dané možnosti čerpání různých dotačních
programů, které jsou k dispozici. Paní Markéta Lakomá vyjádřila, že je důležité měření návštěvnosti,
kolik vlastně návštěvníků přijede a jak dlouho se zdrží? Děčín se nyní na toto zaměřuje. Pan Válka za
Ústecký kraj zdůraznil potřeby aktérů - členů DF, jejichž potřeby jsou klíčové pro směřování regionu.

Zapsala: Martina Janečková
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