Zápis z pracovní schůzky Mikroregionu Kozákov
Zpracování projektového záměru „Geologická zastavení“
28.06. 2012 – Kozákov
Přítomni: P. Bičíková, J. Farský, J. Lukeš, M. Volšičková, T. Řídkošil, J. Mocek, W. Michel, zástupce obce
Krauschwitz, překladatel

Program jednání:
1) M. Volšičková přivítala hosty a seznámila zúčastněné s programem jednání.
2) P. Bičíková seznámila německé partnery s dosavadním průběhem přípravy projektu
Mikroregionu Kozákov „Geologická zastavení“. Projekt má za cíl vytvořit několik
geologických zastavení na katastru obcí Semily, Chuchelna a Záhoří, která budou
využívat jak pěší turisté, cykloturisté, tak i mototuristé. Lokality budou vybaveny
informačním systémem a mobiliářem, budou vyznačeny trasy atd. Je nutné zpracovat
studii, která bude předstupněm pro projektovou dokumentaci (DUR, DSP). Dále
informovala o dlouhodobém záměru Sdružení Český ráj v oblasti propagace
Geoparku Český ráj – vydání image propagačního letáku (skládačky) a informačního
letáku (formát A3, mapa a popis geologických lokalit). Dále je nutné zajistit rozvoj
internetových stránek s napojením na datový sklad Libereckého kraje.
3) W. Michel představil záměry německé strany. Před 2 lety německý geopark Muskauer
Faltenbogen získal mezinárodní statut. Chtějí spolupracovat se Sdružení Český ráj při
vytváření turistické nabídky a v oblasti marketingu. Plánují zpracování studie zmapování geologických lokalit a v budoucnu vyznačení lokalit a tras.
4) Zástupce města Krauschwitz představil turistickou nabídku města a oblasti –
www.krauschwitz.de, www.eiszeitdorf.de
5) Byla domluvena společná příprava projektu do fondu malých projektů - česko/saský
program. Podání žádosti je do 20. 8. 2012. Je možná dotace ve výši 85%. Maximální
výše dotace při oboustranném financování je 22.500 Kč. Nositelem projektu bude
SČR. Projekt bude obsahovat:
-

Česká strana – zpracování studie „Geologická zastavení – Mikroregion Kozákov“,
výrobu propagačních materiálů - image leták, informační materiál s mapou a
popisem geologických lokalit Český ráj, rozvoj internetové prezentace Geopark
Český ráj (nové texty, propojení s datovým skladem LK atd.), personální zajištění
projektu, 2 workshopy (1 v Německu, 1 v Česku) a 2 exkurze (1 v Německu, 1
v České republice). W. Michel navrhl spojení workshopu a exkurze.

-

Německá strana – výroba propagačního materiálu a příprava internetových
stránek geoparku.

6) J. Farský upřesnil obsah studie „Geologická zastavení“ (vytipování lokalit, projednání
s vlastníky pozemků, návrh informačního systému, značení pěších tras, značení
cyklotras, návrh úpravy terénu – úprava cest, případné odkrytí lokality atd.). Přesná
specifikace včetně kalkulace bude doladěna ve spolupráci s T. Řídkošilem a bude do
14 dnů zaslána P. Bičíkové.
7) W. Michel zašle P. Bičíkové do 14 dnů přesnou specifikaci aktivit včetně finančního
rámce.
8) SČR na základě předložených aktivit a kalkulací zpracuje projektový záměr. Po
projednání s partnery následně zpracuje žádost. Jednotliví partneři projektu ponesou
spolufinancování a předfinancování za své aktivity.
9) W. Michel navrhl uspořádat v září konferenci Geoparku, s cílem začít připravovat
společný velký projekt.

Zapsala P. Bičíková, 29. 6. 2012

----------------------------------Ing. Tomáš Šimek

-----------------------------------Ing. Marcela Volšičková

-------------------------------Miloslava Koucká

