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Seznam plánovaných aktivit na rok 2016 

 

Název aktivity  Termín  Popis a počet účastníků 

Setkání zástupců SOJH šestkrát ročně Společné setkání zástupců obcí, během nichž jsou diskutovány probíhající či plánované aktivity, je 
hodnocena činnost svazku atd. 

Údržba běžkařských tras leden–duben, listopad–
prosinec 

Údržba lyžařských běžeckých tras v Jestřebích horách pro cca 10 000 lyžařů v měsících leden–
duben, listopad–prosinec. 

Aktualizace webových stránek po celý rok Aktualizace a údržba webových stránek – www.jestrebihory.net, které měsíčně navštíví přes 1 200 
návštěvníků. 

Spolupráce s DSO Krkonoše a s Brankou, 
o.p.s. 

po celý rok Spolupráce s DSO Krkonoše a s Brankou, o.p.s., při celoročním provozu cyklobusů a skibusů, které 
ročně využije cca 3 000 cestujících. Svazek chce rovněž udržet navázanou spolupráci s destinační 
společností Branka, o.p.s. 

Spolupráce s TIC po celý rok Spolupráce při provozu Turistického a informačního centra v Malých Svatoňovicích (dodávka 
propagačních materiálů a společné prezentace; měsíčně TIC odbaví cca 300 zájemců). 

Vydávání Zpravodaje SOJH jedenkrát ročně Zpravodaj je distribuován zdarma v počtu cca 7 500 kusů výtisků do všech domácností a firem v 
území SOJH. V roce 2016 se počítá s vydáním jednoho čísla Zpravodaje. 

Vydání skládací turistické mapy leden–květen Svazek má tento rok v plánu vydat skládací turistickou mapu regionu. Mapa bude vycházet z již 
vydané mapy, která však již zastarala a už není k dostání, protože je rozebraná. 

Spolupráce s PL jedenkrát ročně Spolupráce s Gminou Jecz-Laskowice (Polsko) – partnerská návštěva polských studentů a členů 
oddílu kopané ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Rozdělení grantů NNO realizace po celý rok  Každý rok je z rozpočtu SOJH vyčleněna částka na podporu akcí, pořádaných NNO na území SOJH. V 
roce 2016 je v plánu žadatelům rozdělit 70 000 Kč. 

Spolupráce s MAS KJH, o.p.s. a SOP leden–prosinec 
 
setkání se zástupci SOP 
dvakrát ročně 

Spolupráce s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s. a Společenství obcí 
Podkrkonoší při přípravě společné strategie rozvoje regionu a příprava na programovací období 
2014+. Svazek chce rovněž pokračovat ve společných setkáních se sousedním DSO Společenství 
obcí Podkrkonoší, kdy mezi starosty probíhá výměna zkušeností. V roce 2016 bychom setkání chtěli 
využít rovněž k naplánování společných aktivit, případně i společného projektu. 

Servisní centrum pro starosty  leden–prosinec Svazek by svým starostům chtěl poskytovat poradenství v oblasti administrativy, dotačního 
managamentu a právní podpory, aby jim usnadnil práci a umožnil větší rozvoj regionu. 

Zapojení do projektu Místní akční plány 
pro ORP Trutnov a obec Čermná 

duben–prosinec SOJH se hodlá zapojit do projektu Místních akčních plánů pro oblast ORP Trutnov a obce Čermná, 
tak aby byl umožněn a podpořen rozvoj školství (MŠ a ZŠ) v území. 

 


