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Královéhradecký kraj podpořil v roce 2015 Společenství obcí Podkrkonoší 
 
V rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje „Podpora svazků obcí – 15RRD02“ se SOP 
úspěšně ucházelo o finanční příspěvek na svůj plánovaný rozvoj. Na projekt pod názvem „SOP rozvíjí 
venkovský region“ byla schválena částka 44 000 Kč. 
 
Získaná finanční částka byla použita na podporu aktivit spojených s chodem Společenství. Klíčovou 
aktivitou bylo v roce 2015 vytváření centra na podporu členských obcí. V rámci této aktivity se konalo 
historicky první společné setkání starostů, místostarostů, zastupitelů a dalších zástupců obcí z území 
Společenství obcí Podkrkonoší ve čtvrtek 16. dubna 2015. Klíčovým tématem celého setkání bylo 
téma „Řešení odpadového hospodářství v obci“, které zahájil svým výstupem Dr. Ing. Richard Veselý, 
vedoucí oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí na krajském úřadě. Jako další se 
ujal slova JUDr. Ing. Emil Rudolf, externí expert Krajského úřadu KHK, který seznámil přítomné 
s novinkami v oblasti legislativy odpadového hospodářství. Uvedl, že na stránkách www.mzp.cz jsou 
veškeré aktuality a na www.mvrcr.cz vzor obecně závazné vyhlášky pro odpadové hospodářství. Dále 
informoval o existenci plánu odpadového hospodářství, který má platnost 10 let a byl vytvořen na 
období 2014–2024 a na nějž budou navazovat krajské plány. 
 
V rámci další činnosti SOP se v roce 2015 udály tyto aktivity: O sošku podkrkonošské Sněženky, servis 
webových stránek, rozdělování grantů pro neziskové organizace, aktivity spojené se zahraniční 
spoluprací se slovenským mikroregionem Poondavie a aktivní podílení se na projektu Svazu měst a 
obcí, konkrétně na těchto územích: ORP Trutnov, Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem. 
 
V roce 2015 se konala i společná setkání starostů a starostek SOP a SOJH. První se uskutečnilo dne 25. 
9. 2015 v Maršově a druhé v rámci III. Venkovské konference v Havlovicích a ve Vítězné. Při obou 
jednáních konference byl bilancován rok 2015 a plánován rok 2016. Součástí těchto setkání byla 
výměna zkušeností, ukázky příkladů dobré praxe a současně i vzdělávání především nových starostů.  
Součástí činnosti byla i příprava projektových záměrů na společné projekty nejen v rámci SOP, ale i ve 
spolupráci se SOJH a MAS KJH, o.p.s. 
 
Vytyčený cíl projektu byl naplněn v celé jeho míře. Bylo vytvořeno finanční zázemí pro činnost 
Společenství obcí Podkrkonoší, díky němuž byla zajištěna profesionální a odborná metodická pomoc. 
 
Více o veškerých aktivitách Společenství obcí Podkrkonoší naleznete na www.podkrkonosi.info. 
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