Zápis z veřejného projednávání témat
Cestovní a turistický ruch, Podnikání a podpora služeb v obci

Účast dle prezenční listiny

Karlovice 20.5.2014

Jak vypadá současnost?
Neutěšený stav L. Sedmihorky
Chybí podniky na zpracování surovin a poskytnutí pracovních
míst
Málo použitelných užitečných produktů na trhu
Dobře fungující Sdružení Český ráj
V SČR chybí koordinace a konkurence
Obsáhlá administrativa k získávání dotací – Evropské fondy
Přetížená oblast turistickým ruchem, nevytížené krajové oblasti
Slabá nabídka turistických aktivit
Malá frekvence turistických autobusů
Malá ubytovací kapacita
Mizerné služby např. atrakce, stravování
Nedostatek cyklotras, cyklostezek
R35 nemá alternativu pro cyklisty
Zničené a zanedbané Naučné stezky a trasy(Příhrazy)
Liberecký a Královéhradecký kraj část – lepší péče o trasy
Nedostatek parkovišť a toalet
Malá úcta k tomu, co nabízí ČR
Přínos pro místní lidi a krajinu
Turnov, Mnichovo Hradiště – velké firmy
Velká závislost na velkých firmách
Nestabilní ekonomický stav mnoha podnikatelů a živnostníků v
malých obcích
Lidé na vesnicích mají více volného času

Vize:























V obcích zachovány prodejny, pošty, lékaři, restaurace
Dobrá dopravní obslužnost
Kvalitní silniční sítě
Obce s rozšířenou působností se starají o celá území
Spolupráce informačních center
Turnov poskytuje finance obcím
Lepší spolupráce mezi subjekty – ubytovatelů, aktivit
Lepší propagace informací, kalendář akcí
Poskytování služeb turistického ruchu jsou profesionálové
Více pracovních míst v malých obcích
Potřeby denní potřeby se kupují z místní produkce a jsou cenově
dostupné
Průchodnost krajiny, kvalitní pozemkové úpravy
Nabídka volnočasových aktivit pro místní
Území je atraktivnější pro podnikání
Lidé pracují v menších rodinných firmách
Plochy jsou udržované
Návštěvnost hlavně lidmi z Čech a Slovenska
Návštěvníci jsou naši hosté
Existuje kvalitní nabídka služeb
Více hromadné dopravy
Máme páteřní cyklotras
VS se zajímá o své podnikatele

Co udělat pro zlepšení?

o Dotovat investice do zpracování produktů místní
produkce+nevázat na pracovní místa
o Vznik pracovních míst pro místní – krátkodobě, ženy na RD,lidé
bez práce
o Podpora vzniku prodejen místních produktů
o Lepší tok informací
o Lepší mezikrajová spolupráce
o Účinné čerpání dotací
o Podnikatelé jsou chováni v úctě
o Jasné vize

Projednávání skončeno v 19:00 hod.

