Výroční zpráva
Regionální stálé konference Karlovarského kraje
za rok 2020

Schváleno RSK KK dne: 09.03.2021
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1. Úvod
Jedním z nových prvků programového období EU 2014–2020 je důraz na uplatňování principů
územní dimenze jako možnosti koncentrovat prostředky z programů Evropských
a strukturálních fondů (ESI fondů) ve specifických typech území podporující jednak
konkurenceschopnost České republiky a také zohledňovat požadavek na vyrovnávání územních
disparit.
Pro účely řízení územní dimenze, nastavení a realizace víceúrovňového partnerství byl
vytvořen systém Národní stálé konference a Regionálních stálých konferencí (dále jen
„RSK“), jež byly ustaveny v roce 2014 ve všech krajích České republiky s cílem zvýšit
koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými aktéry na území kraje při plánování využití nových
evropských prostředků v programovém období EU 2014–2020 i pro zlepšení kvality
strategického plánování v regionu obecně.
Mezi hlavní úkoly RSK patří příprava a aktualizace Regionálního akčního plánu (dále jen
„RAP“) jako základního dokumentu pro koordinaci využití evropských i národních zdrojů pro
rozvoj regionu. RSK může doporučovat zacílení výzev vyhlašovaných v jednotlivých
operačních programech, aby lépe reagovaly na potřeby na regionální úrovni. RSK by také měla
přispět k šíření informací o možnostech, které nabízejí operační programy, aby v krajích vznikal
dostatečný počet kvalitních projektů a zvýšilo se tak využití evropských zdrojů na území kraje.
RSK je založena a řízena na principu partnerství. Její složení z regionálních, místních,
městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů
zastupujících občanskou společnost (územních partnerů) v rámci území kraje je pevně dáno
Statutem Regionální stálé konference. Složení RSK respektuje evropský kodex chování pro
partnerskou spolupráci v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů vydaný formou
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7.1.2014.
Výroční zpráva o činnosti RSK Karlovarského kraje je každoročně zpracovávána sekretariátem
RSK KK. Účelem zpracování Výroční zprávy Regionální stále konference Karlovarského
kraje za rok 2020 (dále jen RSK KK) je popsat nejdůležitější milníky činnosti, aktivity této
partnerské platformy, jejích pracovních skupin a sekretariátu, s ohledem na role stanovené
statutem RSK, zhodnotit efektivitu činnosti, samotnou komunikaci a identifikovat realizované
kroky vedoucí k naplňování funkcí RSK.
Zdroje pro zpracování výroční zprávy:
 Zápisy ze zasedání RSK KK
 Zápisy z jednání pracovních skupin RSK
 Zprávy o realizaci a Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Podpora činnosti Regionální
stálé konference a programu RE:START v Karlovarském kraji“
 Zápisy z jednání MMR ČR a sekretariátů RSK
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Zápisy z jednání Národní stálé konference
Informace z webu územní dimenze
Informace z webu operačních programů ČR
Mnoho dalších zdrojů (videokonference, jednání apod.)

Informace obsažené ve zprávě budou využity i subjekty na národní úrovni, zejména Odborem
regionální politiky MMR, jemuž získaná data umožní souhrnně zhodnotit fungování RSK
a zároveň mohou přispět ke zlepšení nastavení systému koordinace územní dimenze.
Výroční zpráva bude také součástí monitorování projektu Operačního programu Technická
pomoc, z něhož je činnost RSK KK financována. Dále zpráva poskytne ŘO OP VVV shrnutí
činnosti ve vztahu ke KAP a MAP.

2. Regionální stálá konference Karlovarského kraje
2.1 Popis aktivit Regionální stálé konference Karlovarského kraje
Ustavující jednání Regionální stálé konference Karlovarského kraje se konalo 30.10.2014.
Regionální stálá konference Karlovarského kraje má v souladu se Statutem RSK celkem 19
členů (přehled členů ke konci roku 2020, viz příloha č. 1 Výroční zprávy), kteří zastupovali
následující instituce a organizace:















Karlovarský kraj
Statutární město Karlovy Vary (nositel ITI)
Zástupci středně velkých a malých měst
Svaz místních samospráv ČR
Spolek pro obnovu venkova
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
Úřad práce ČR – krajská pobočka Karlovy Vary
Krajská síť Místních akčních skupin
Zástupce akademické sféry (Fakulta ekonomická Západočeské univerzity)
Agentura pro sociální začleňování
Manažer Regionální inovační strategie (RIS 3 manažer)
Svaz léčebných lázní ČR
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje (ANNA KK)
Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje

Od 1.1.2020 došlo ke změně předsedy RSK KK v návaznosti na změnu hejtmana
Karlovarského kraje. Nově se stal předsedou Mgr. Petr Kubis.
Dne 14.12.2020 byl zvolen hejtmanem Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek, a dle Statutu
RSK se stal nově předsedou RSK KK.
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Součástí RSK KK jsou taktéž členi Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského
kraje (dále jen „RHSD“).
Jednání RSK se pravidelně účastní rovněž stálí hosté, zastupující tyto instituce a organizace:
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Odbor regionální politiky
 Svaz dopravy a průmyslu ČR
 Centrum pro regionální rozvoj ČR – oddělení pro Karlovarský kraj
 Česká biskupská konference
 Ekumenická rada církví ČR
 CZECHINVEST, regionální kancelář pro Karlovarský kraj
 Agentura pro podnikání a inovace, projektový manažer pro Karlovarský kraj
 člen Zastupitelstva Karlovarského kraje
 zástupce Národního výkonného týmu programu RE:START
V letech 2014–2020 se uskutečnilo celkem šestnáct jednání RSK KK. V roce 2020 se
uskutečnilo jedno jednání RSK KK, a to v termínu 8.9.2020, a jedno korespondenční hlasování
v termínu 25.3.2020 a 27.4.2020.
Proběhlo taktéž elektronické schválení aktualizace dokumentu Krajského akčního plánu 2 (po
zapracování připomínek z jednání Pracovní skupiny pro schvalování krajských akčních plánů
II, MŠMT) a to ve dnech 19. až 24.10.2020.
Všechna svolaná jednání či korespondenční hlasování RSK KK byla vždy usnášeníschopná a
konala se za přítomnosti místopředsedy RSK KK.
Přehled jednání RSK KK:
datum konání
před zahájením fyzické realizace projektu
1. jednání RSK KK
2. jednání RSK KK
po zahájení fyzické realizace projektu „Podpora činnosti RSK KK 2015-2017“
3. jednání RSK KK
4. jednání RSK KK
5. jednání RSK KK
6. jednání RSK KK
7. jednání RSK KK
8. jednání RSK KK
9. jednání RSK KK
10. jednání RSK KK
po zahájení fyzické realizace projektu „Podpora činnosti RSK KK 2018-2019“
11. jednání RSK KK
12. jednání RSK KK
Po zahájení fyzické realizace projektu „Podpora činnosti

30.11.2014
29.05.2015
03.11.2015
23.06.2016
21.09.2016
24.02.2017
06.03.2017
10.04.2017
24.10.2017
27.11.2017
12.03.2018
29.11.2018
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Regionální stálé konference a programu
v Karlovarském kraji“ 2019-2020
13. jednání RSK KK
14. jednání RSK KK
15. jednání RSK KVK – hlasování per rollam
16. jednání RSK KVK

RE:START
18.03.2019
20.11.2019
25.03.2020,27.04.2020
08.09.2020

Zasedání RSK KK umožňují pravidelná setkání klíčových regionálních partnerů, čímž je
zajištěna především jejich vzájemná informovanost, tvorba a posilování vazeb a koordinace
rozvojových aktivit na území Karlovarského kraje. Tím je posílena plánovací, koordinační,
iniciační, komunikační, monitorovací a vyhodnocovací činnost v území a směrem k Národní
stálé konferenci a řídícím orgánům, případně zprostředkujícím subjektům operačních
programů. Pravidelnou součástí každého jednání RSK KK byly informace z MMR a Národní
stálé konference (NSK), dále informace od nositele ITI Karlovy Vary a od Krajské sítě Místních
akčních skupin ve vazbě na přípravu a realizaci strategií Komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD).
RSK KK pravidelně vysílá svého zástupce nebo náhradníka zástupce na jednání Národní stálé
konference (dále jen „NSK“). Aktivní účast tohoto zástupce v NSK je významným zdrojem
informací a předpokladem úspěšného naplňování funkcí RSK KK. Na 16. jednání RSK KK dne
08.09.2020 byla jako zástupce člena NSK za RSK KK v NSK schválena Mgr. Věra Kořánová
Frimlová.
Přehled jednání RSK KK za rok 2020 a soupis přijatých usnesení, viz příloha č. 2 Výroční
zprávy.
2.2 Pracovní skupiny Regionální stálé konference Karlovarského kraje
Pracovní skupiny RSK KK sdružují odborníky pro danou oblast z veřejné, soukromé,
akademické i neziskové sféry. Hlavním úkolem Pracovních skupin je věnovat se příslušným
oblastem Regionálního akčního plánu a projednávat aktuální otázky k danému tématu ve vazbě
na řešení rozvojových potřeb regionu.
Pracovní skupiny RSK KK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pracovní skupina pro vzdělávání (KAP)
Pracovní skupina pro inovace a RIS3
Pracovní skupina pro cestovní ruch
Pracovní skupina Regionální rozvoj
Pracovní skupina pro zdravotnictví
Pakt zaměstnanosti

Jednání pracovních skupin byla svolávána v roce 2020 dle aktuálních potřeb.
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V roce 2020 se z důvodu pandemie COVID 19 neuskutečnilo setkání pracovní skupiny pro
cestovní ruch RSK. Krizovou situaci v cestovním ruchu řešili na jiných odborných platformách.
Bezproblémový a přínosný shledáváme chod prakticky veškerých Pracovních skupin
založených při RSK KVK. Setkávání jednotlivých pracovních skupin bylo poznamenáno
celoroční pandemií COVID 19 v roce 2020.
KAP2 byl schválen v elektronickém hlasování dne 25.3.2020 a následně proběhlo elektronické
schválení aktualizace dokumentu Krajského akčního plánu 2 (po zapracování připomínek
z jednání Pracovní skupiny pro schvalování krajských akčních plánů II, MŠMT) a to ve dnech
19. až 24.10.2020.
Termíny jednání Pracovních skupin RSK KK v roce 2020
Pracovní
skupiny RSK
č.
Karlovarského
kraje
Pracovní skupina
1 pro vzdělávání
(KAP)

Termíny jednání
2020

5.2.2020

----------

----------

----------

----------

29.05.2020

----------

----------

18.22.9.2020 7.10.2020
per rollam videokonfer.

2

Pracovní skupina
pro inovace a RIS 3

3

Pracovní skupina
Zdravotnictví

31.01.2020

28.02.2020

4

Pracovní skupina
pro cestovní ruch

----------

10.3.2020,
hlasování

----------

----------

----------

----------

5 Pakt zaměstnanosti

----------

----------

----------

----------

----------

10.12.2020
videokonfer.

----------

----------

12.06.2020 03.07.2020 07.08.2020 25.09.2020

Přehled jednání PS RSK za rok 2020 a soupis probíraných bodů, viz příloha č. 3 Výroční
zprávy.
Cílem Sekretariátu RSK je postupovat v přípravě projektů tak, aby byl Karlovarský kraj
dostatečně a včas připraven na čerpání finančních prostředků v následujícím programovém
období EU 2021+ a u projektů Karlovarského kraje v souladu s vnitřními předpisy.
2.3 Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje
Administrativní, organizační a koordinační stránku činnosti RSK KK a jejich pracovních
skupin zajišťuje sekretariát RSK.
Činnost RSK KK, jejích pracovních skupin i sekretariátu, byla v roce 2020 financována v rámci
3. návazného projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START
v Karlovarském kraji“ (registrační číslo CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196) realizovaného
z Operačního programu Technická pomoc.
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Hlavní náplň činnosti sekretariátu RSK KK v roce 2020 tvořilo plnění úkolů vyplývajících ze
Statutu a Jednacího řádu Regionální stálé konference Karlovarského kraje a dále z Rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektu „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
RE:START
v
Karlovarském
kraji“
s
identifikačním
číslem
CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000196, který jsme v průběhu let 2019 – 2020 naplňovali.
Pro území Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje je RSK svým sekretariátem
pravidelně informována o aktivitách platformy Uhelné regiony v transformaci a o tvorbě
Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje a prosazuje prioritní opatření z pohledu svého
regionu (program RE:START).
Činnost sekretariátu RSK a aktivity v programu RE:START/Platformy Uhelné regiony v
transformaci vykonává oddělení projektových činností a metodiky v rámci Odboru řízení
projektů.
Činnost sekretariátu RSK KK v roce 2020 ve vazbě na úkoly dané Statutem RSK KK:
 svolává jednání RSK KK (v roce 2020 dvě jednání RSK – dne 8.9.2020, a jedno
korespondenční hlasování v termínu 25.3.2020 a 27.4.2020) na základě rozhodnutí
předsedy RSK KK,
 zpracovává návrh programu jednání RSK KK a program jednání pracovních skupin,
 připravuje materiály a podklady pro činnost a jednotlivá jednání RSK KK, a zajišťuje jejich
distribuci členům a stálým hostům RSK KK, případně členům pracovních skupin RSK KK,
 organizačně zajišťuje jednání RSK KK,
 zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností RSK KK (zejména
schválený statut a jednací řád RSK KK, nominace členských institucí, rezignace členů,
zápisy ze zasedání RSK KK, stanoviska RSK KK apod.),
 vede seznam členů RSK KK, jejich náhradníků a stálých hostů, vede seznam členů
pracovních skupin RSK KK,
 realizuje aktivity spojené s vytvořením Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje
(RAP KK) pro roky 2021+, koordinuje sběr dat pro RAP KK; vytváří RAP21+,
 koordinace sběru dat - klíčové strategické investiční záměry s výhledem do roku 2030 –
podklady do Národního investičního plánu,
 připomínkuje a zpracovává stanoviska k dokumentům a materiálům řídicích orgánů
a ministerstev k programovému období 2014-2020 a k realizaci územní dimenze v rámci
operačních programů,
 připomínkuje a zpracovává stanoviska k dokumentům a materiálům řídicích orgánů
a ministerstev, týkající se programového období pro roce 2020 včetně tvorby Strategie
regionálního rozvoje ČR 2021+.
Činnosti ve spojitosti s Fondem pro spravedlivou transformaci
FST je pro období 2021–2027 novým typem fondu, který je financován z víceletého finančního
rámce Evropské unie. Z aktuálně dostupných informací vznikne pro Fond samostatný Operační
program Spravedlivá transformace, kde řídícím orgánem bude MŽP. Karlovarský kraj,
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prostřednictvím Odboru řízení projektů i sekretariátu RSK, je aktivně zapojen do příprav FST
a podniká řadu kroků, které jsou zapotřebí pro nastavení optimální implementační struktury a
přípravy operačního programu FST tak, aby jeho nastavení maximálně reflektovalo
transformační potřeby kraje.
Mezi trvalé aktivity realizované Karlovarským krajem patří zejména:
• Průběžný sběr projektových záměrů.
• Distribuce projektových fiší (karet).
• Analýza a sumarizace vstupních informací.
• Aktualizace databáze projektů.
• Integrace projektů.
• Formulace konkrétní podoby projektových iniciativ.
• Pasportizace a hodnocení záměrů, včetně jednání s nositeli záměrů.
• Hledání zdrojů financování (řešení překryvů).
• Posouzení tematického pokrytí.
• Posuzování dalších možnosti využití MST.
• Komunikace s územími partnery a přenos informací o FST.
• Veřejné výzvy k předkládání projektů.
• Semináře (webináře) pro veřejnost a klíčové aktéry.
• Příprava a provoz webových stránek s informacemi k FST.
• Pravidelná komunikace a zasílání projektů/projektových fiší ÚOSS.
• Snaha o nastavení podmínek FST co nejvýhodněji pro KK.
• Spolupráce s mezinárodními experty na problematiku transformace uhelných regionů.
• Spolupráce s externími společnostmi na přípravách FST.
Za účelem transparentního procesu příprav FST zapojil nebo oslovil KK řadu subjektů:
• CzechInvest (regionální pobočka K.Vary)
• Hnědouhelná platforma Karlovarského kraje
• Institut lázeňství a balneologie, v. v. i.
• ITI Karlovy Vary
• Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
• Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
• KÚ Karlovarského kraje (příslušné odbory)
• MAS Sokolovsko
• Obce a města Karlovarského kraje (výzva z RSK)
• Mikroregion Sokolov-východ
• Svaz průmyslu a dopravy
• Úřad práce KK
• Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje
• Subjekty EU ETS
• RHSD Karlovarského kraje
• Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu
• Zastupitelstvo Karlovarského kraje
• Mikroregiony Karlovarského kraje
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•
•

jednotliví radní Karlovarského kraje
České dráhy a.s. jako nositel projektu

Dne 17.6.2020 byl uspořádán Transformační workshop. Cílem workshopu bylo seznámení
s nařízením EU, kterým se zřizuje Fond spravedlivé transformace, seznámení s tvorbou Plánu
územní spravedlivé transformace a transformačních projektů, které budou financovány z tohoto
Fondu.
Odbor řízení projektů doposud oslovil v rámci příprav FST široký okruh potenciálních žadatelů
a shromáždil desítky projektových záměrů.
Sekretariát RSK několikrát oslovil veškeré obce a města KK k vyplnění a doložení projektové
fiše (viz. příloha č.4 Výroční zprávy), potenciálně možných projektových záměrů, a to i formou
veřejné žádosti k předložení projektových záměrů FST.
Sekretariát taktéž v r. 2020 připravoval veškeré podklady pro tvorbu souhrnných projektových
fiší a následně pro tvorbu studií proveditelnosti, které jsou v režii společnosti Grant Thornton,
Znalecký ústav a.s.
Na řádném 16. jednání RSK KK byly členům RSK poskytnuty aktuální informace o FST.
Rada a Zastupitelstvo Karlovarského kraje jsou kontinuálně informovány o podniknutých
krocích v rámci přípravy FST.
Sekretariát RSK zajišťuje sběr dat pro definování absorpční kapacity území a mapování
připravovaných projektových záměrů, vstupů pracovních skupin, podkladů partnerů
zapojených v RSK a dalších aktérů regionálního a místního rozvoje. Vytváří souhrn informací
z území. Na základě těchto informací připravuje podklady pro PSÚT včetně návrhů související
textové části.
Aktualizace 4. souhrnného akčního plánu strategie restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje pro rok 2019 – 2020
V rámci přípravy aktualizace 4. Souhrnného akčního plánu strategie restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje pro rok 2019 - 2020 bylo definováno 6
strategických (prioritních) projektů a 5 podpůrných projektů kraje s významným dopadem na
hospodářskou transformaci Karlovarského kraje vázaných na RE:START. Tyto projekty byly
představeny a projednány na jednání Rady Karlovarského kraje (dále jen RKK) dne 20.4.2020
a jeden projekt z podpůrných projektů byl vybrán a zařazen mezi projekty strategické, vyznačen
kurzívou níže v aktuálním celkovém přehledu.
Strategické projekty:
1. Vybudování univerzitní infrastruktury včetně vybudování vědeckotechnického parku a
souvisejících aktivit
2. Zvýšení kvality bydlení a bytové politiky
3. Podpora a rozvoj Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i.
4. Střední školství v Karlovarském kraji pro 21. století
5. Modernizace a obnova přístrojového vybavení ve vybraných odděleních nemocnic
poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje
6. Společné operační středisko složek Integrovaného záchranného systému
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Podpůrné projekty:
1. Rozvoj letiště Karlovy Vary
2. Rozvoj sociálních služeb v Karlovarském kraji
3. Modernizace středních škol v Karlovarském kraji
4. Zdravotnictví – Generel dostavby areálu nemocnice v Karlových Varech
5. Infrastruktura pro cestovní ruch - Krušnohorská Hřebenovka
V rámci přípravy 4. AP sekretariát spolupracoval na připomínkování jednotlivých opatření –
aktualizace stávajících či tvorbě nových opatření 4. Akčního plánu.
Vydefinování nového regionálně specifického brownfieldu
Ve spolupráci s agenturou CzechInvest byla provedena základní identifikace a předběžná
selekce zaregistrovaných, potenciálně vhodných brownfieldů v Karlovarském kraji, které
splňují uvedená kritéria (veřejnoprávní vlastník, rozloha nad 10ha).
Dne 17.2.2020 byli veřejní vlastníci potenciálně vhodných brownfieldů osloveni
prostřednictvím e-mailové komunikace k předložení informací, zda-li se na jejich katastrálním
území nachází regionálně specifický brownfield a v kladném případě byli požádáni o potvrzení
či aktualizaci údajů. Na základě odezvy byl RKK dne 20.4.2020 vybrán jako regionálně
specifický brownfield Areál železničního depa – město Sokolov.
Dne 21.4.2020 započalo elektronické hlasování a schválení výběru strategického projektu a
nového specifického brownfieldu bylo schváleno per rollam. Elektronické hlasování bylo
ukončeno dne 27.4.2020 a oba dva výběry byly schváleny.
Účast na 15. a 16. řádném jednání Národní stálé konference
V souladu se Statutem RSK se zástupce RSK zúčastnil únorového a listopadového jednání
NSK. Předmětem jednání obou NSK bylo zejména shrnutí aktuálního stavu v oblasti realizace
územní dimenze, příprava budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2020, informace k
jednotlivým operačním programům a územní dimenzi po roce 2020 (2021+), Národní plán
obnovy a aktuální přípravy, aktualizace statutu a jednacího řádu RSK v novém programovacím
období, apod.
Uspořádání 15. a 16. řádného jednání RSK Karlovarského kraje
V roce 2020 se konala 2 řádná jednání RSK KK, a to v termínu 8.9.2020, a jedno
korespondenční hlasování v termínu 25.3.2020 a 27.4.2020.
Jednání dne 8.9.2020 mělo dvě části. První část představovalo společné jednání RSK s
Předsednictvem Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje. V této části se
projednávala zejména Aktualizace 4. akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Strategie“) a souvisejících
dokumentů a informace o stavu přípravy projektových záměrů Fondu pro spravedlivou
transformaci. V druhé samostatné části (pouze RSK KK) proběhlo schválení Zprávy o
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hodnocení plnění RAP za r. 2019, proběhlo několik prezentací, např. na téma Realizace a
příprava ITI na území Karlovarského kraje, Realizace a příprava SCLLD na území
Karlovarského kraje, o Informacích z MMR apod.
Statut a Jednací řád RSK
Existuje předpoklad, že pro programové období 2021+, dojde k dalším úpravám Statutu a
Jednacího řádu. Sekretariát RSK během roku 2020 odeslal několik nových připomínek a návrhů
na aktualizaci těchto dokumentů, které obdržel ze strany MMR k připomínkování.
Hnědouhelná platforma Karlovarského kraje
Sekretariát RSK KK se podílí na tzv. Hnědouhelné platformě Karlovarského kraje, která byla
ustanovena v dubnu roku 2019. Hlavním důvodem vzniku byla potenciální rizika spojená s
útlumem těžby hnědého uhlí na Sokolovsku a s tím spojené hospodářské, sociální a
environmentální ohrožení. Jejími členy jsou zástupci Karlovarského kraje i měst z okresu
Sokolov, stejně jako jeho senátor a europoslanec, zástupci těžební společnosti a zástupci dalších
dotčených institucí. Hlavním úkolem platformy je zabývat se problematikou ukončování těžby
uhlí a s tím spojenými potřebami a aktivitami, které by měly mírnit případné negativní dopady
na hospodářskou, sociální a environmentální situaci regionu Sokolovska. Hnědouhelná
platforma zřídila tematické skupiny, které vydefinovaly projektové záměry s přímým dopadem
na sokolovský region a jeho transformaci. Z důvodu probíhající pandemie COVID 19 byla
činnost hnědouhelné platformy v r. 2020 utlumena.
V únoru r. 2020 přijeli na návštěvu Karlovarského kraje zástupci Sekretariátu Platformy pro
transformaci uhelných regionů. Tato expertní skupina se během tří dnů seznámila s historií a
současnou situací Sokolovska a celého kraje, s okolnostmi plánovaného útlumu těžby, jeho
dopady a možným řešením.
Národní investiční plán – aktualizace projektů
Sekretariát RSK KK dne 2.9.2020 obdržel od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen
"MMR") požadavek na aktualizaci Národního investičního plánu - souhrnného seznamu
strategických investic Karlovarského kraje v hodnotě nad 50 mil. Kč. Podkladovým materiálem
byl souhrnný seznam strategických investic Karlovarského kraje v hodnotě nad 50 mil
Kč z roku 2019. Následně jsme oslovili věcně příslušné odbory Krajského úřadu Karlovarského
kraje a požádali je o aktualizaci údajů. Aktualizovaná tabulka byla odeslána zpět na MMR ve
stanoveném velmi krátkém časovém termínu.
Uskutečnění průzkumu úspěšnosti žádostí z operačních programů EU a národních
dotačních titulů jednotlivých obcí Karlovarského kraje za roky 2019-2020
Sekretariát RSK uskutečnil na jaře r. 2020 průzkum úspěšnosti žádostí z operačních programů
EU a národních dotačních titulů jednotlivých obcí Karlovarského kraje za roky 2019-2020, a
to na základě požadavků vyplývajícího z Jednání se starosty ORP a ORP II a zástupci vedení
Karlovarského kraje, dne 21.5.2020. O získaných výsledcích byla vyrozuměna Rada KK dne
31.8.2020.
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Tvorba RAP 2021+
Sekretariát RSK KVK intenzivně spolupracoval s jednotlivými věcně příslušnými odbory
Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚ KK, především Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy, dále Odbor regionálního rozvoje, Odbor zdravotnictví, Odbor dopravy a
silničního hospodářství, Odbor sociálních věcí, Odbor bezpečnosti a krizového řízení) na tvorbě
RAP2021+. Sekretariát RSK taktéž prostřednictvím e-mailové komunikace oslovil v červenci
r. 2020 všechny obce a města Karlovarského kraje s žádostí o zaslání projektových záměrů
z daných 4 oblastí. V rámci daných 4 oblastí pak následně s dalšími dotčenými a
kompetentními subjekty. Došlo k prvotnímu sběru projektových záměrů a k prvotní tvorbě
textové části RAP.
Činnosti spojené s ReactEU
S RSK společně s příslušnými odbory KÚ provedl aktualizaci připravenosti projektových
záměrů, jež by mohly čerpat dotaci z tohoto finančního nástroje.
Činnosti spojené s RRF – Fond na podporu oživení a odolnosti
S RSK byl osloven se žádostí o vyplnění tabulek potenciálních projektových záměrů
financovaných z RRF. V daných tématech byly osloveny jednotlivé odbory KÚ. Po následné
kompletaci byly obdržené karty zaslány zpět ve velmi krátkém časovém úseku.
Strategie Regionálního rozvoje ČR 2021+, Akční plány Strategie regionálního rozvoje
Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „SRR 21+), kterou připravilo Ministerstvo
pro místní rozvoj, je národním strategickým koncepčním dokumentem, který stanovuje cíle
regionální politiky státu v horizontu 7-10 let. Dokument bere v úvahu regionální odlišnosti a
navrhuje řešení na míru danému území v oblasti ekonomické, sociální, environmentální, či
obecně rozvojového. Zaměřuje se na témata, která je nutno řešit intervencemi z národní úrovně
a mají určitá územní specifika nebo územní důsledky a lze u nich nalézt řešení daného
problému.
Sekretariát RSK byl v průběhu r. 2020 několikrát osloven ze strany MMR k zaslání připomínek
daného dokumentu.
Regionálně specifická opatření
V r. 2020 došlo ze strany sekretariátu k mnoha úpravám navržených regionálně specifických
opatření na sklonku r. 2019. Tato opatření byla diskutována a projednávána na mnoha úrovních.
Jednalo se o opatření:
- Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako ekonomického odvětví v
Karlovarském kraji
- Plánování a zlepšování vybavenosti a dostupnosti služeb v horských oblastech Karlovarského
kraje vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji a dobré kvalitě života
- Změna image Karlovarského kraje jako základního předpokladu trvale udržitelného rozvoje
kraje
Výsledkem jednání nad finální verzí AP SRR21+ byl závěr:
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Specifikem Karlovarského kraje je jednoznačně lázeňství, kraj proto jako svou prioritu
definoval rozvoj lázeňské infrastruktury a podporu lázeňství jako svou prioritu. Jako další
prioritní oblasti Karlovarského kraje byla definována nutnost změnit image a zlepšení
dostupnosti a vybavenosti horských oblastí v rámci kraje. Aktivity zaměřené na rozvoj lázeňství
a zlepšení image by měly být řešeny prostřednictvím akčních plánů RE:START. Horské oblasti
Karlovarského kraje lze vnímat jako podmnožinu hospodářsky a sociálně ohrožených území, z
nichž některé vykazují podobné problémy (špatná dopravní dostupnost a vybavenost službami).
Horské oblasti Karlovarského kraje mohou těžit z aktivit AP SRR zaměřených například na
podporu zajištění primárních zdravotních služeb ve venkovských a periferních oblastech,
rozvoj a obnovu infrastruktury a vybavenosti škol, zkvalitnění plánování a organizace dopravní
obslužnosti a podporu dostupnosti maloobchodní sítě.
Příprava strategických dokumentů a operačních programů 2021+
Sekretariát RSK:
- na národní i krajské úrovni se podílí na přípravě období 2021+. Pracuje s dostupnými verzemi
nových operačních programů, koordinuje jejich připomínkování v rámci krajského úřadu a
komunikuje s řídícími orgány operačních programů o vhodném nastavení parametrů
specifických cílů,
- účastní se pravidelných koordinačních schůzek Sekretariátů RSK,
- účastní se pravidelných koordinačních schůzek s Národním výkonným týmem programu
RE:START,
- věnuje se spolupráci s ostatními platformami, jež se věnují rozvoji regionů, mj. s podporou
ESI fondů – tým regionální RIS3 strategie, řídící výbor integrovaného nástroje ITI Karlovy
Vary, SCLLD, Pakt zaměstnanosti, Centrum pro regionální rozvoj,
- podílel se na připomínkování dokumentů k připravovanému Fondu pro spravedlivou
transformaci a pro Operační program Spravedlivá transformace
Další činnosti sekretariátu RSK KK v roce 2020
 tvorba Zprávy o realizaci a žádosti o platbu – 2. a 3. etapa projektu
 zajištění kroků, příprava a podání „Žádosti o podstatnou změnu“ – během r. 2020 došlo ke
3 podstatným změnám v projektu a to: z důvodu změny statutárního zástupce (2x),
z důvodu převodu nevyčerpaných finančních prostředků v rámci etap projektu (2x) a z
důvodu snížení cílového indikátoru pracovních míst a cílové hodnoty indikátoru počtu
uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí, vše v souladu s Pravidly pro
žadatele a příjemce OPTP
 mapování národních dotačních titulů
 aktualizace krajských dotačních titulů dle požadavků MMR
 zajištění zveřejnění výstupů RSK – zajištění kompletní administrace webových stránek
RSK KK (odkaz: http://www.rskkvk.cz/)
 komplexní zajištění programu RE:START v Karlovarském kraji, Krajským úřadem
Karlovarského kraje, Odborem řízení projektů
 zajištění realizace iniciativy Uhelné regiony v transformaci (Karlovarský kraj)
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konání pravidelných koordinačních schůzek s Regionálním výkonným týmem RE:START,
kde dochází k přenosu informací a aktualit, koordinaci a spolupráci v rámci jednotlivých
činností
Došlo k aktualizaci strategických a podpůrných projektů JASPERS, doplnění informací o
úrovni jejich připravenosti a informací k vazbě projektů na cíle, které jsou popsány v části
I metodiky screeningu JASPERS.
účast na jednáních ohledně připravované centrální databáze projektových záměrů (MMR)
připomínkování návrhu Příručky RSK pro následující období
spolupráce na tvorbě Plánu rozvoje Karlovarského kraje
spolupráce a účastnění se pracovních skupin při tvorbě ITI
uskutečnění Závěrečné výroční konference „Podpora činnosti Regionální stálé konference
a programu RE:START v Karlovarském kraji“ za období 2019-2020, dne 9.12.2020

2.4 Komunikace s řídicími orgány, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR)
Komunikace s řídicími orgány jednotlivých operačních programů probíhá z větší části
prostřednictvím MMR. Komunikace s MMR probíhá elektronicky a hlavní platformou
spolupráce s MMR ČR jsou pravidelné schůzky sekretariátů RSK s pracovníky odboru
regionální politiky, oddělení řízení strategie regionálního rozvoje. Jednání jsou zaměřena
pracovně, dochází k výměně zkušeností s prací sekretariátů v jednotlivých krajích, přenosu
dobré praxe, k inspiraci pro práci v jiných krajích v oblasti sběru dat a mapování absorpční
kapacity. Program jednání je vždy nastaven po dohodě sekretariátů RSK a MMR ČR, stěžejním
bodem pravidelných jednání je diskuse.
V rámci pravidelných schůzek sekretariátů RSK se zástupci MMR byla nejčastěji projednávána
témata:
 aktuální dění v RSK, vyhodnocení plnění zadaných úkolů
 zpětná vazba od ŘO IROP, OPZ, OP VVV, OPŽP atd.
 Národní investiční plán, sběr strategických projektových záměrů, vyhodnocení sběru
 problematika zavedení jednotné centrální databáze pro jednotný sběr absorpční kapacity na
území jednotlivých krajů; plánované provázání Regionální akčního plánu s Národním
investičním plánem
 KAP a MAP vzdělávání
 tvorba RAP2021+
 podněty, reflexe ze zasedání Národní stálé konference
 identifikace bariér při čerpání a tzv. „bílých míst“
 zpracování strategických dokumentů v území
 data z MS2014+ pro potřeby RSK
 mapování absorpční kapacity území
 národní a krajské dotační tituly, web územní dimenze
 příprava SRR ČR 2021+ a příprava na nové programovací období po roce 2020 a jiné
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2.5 Komunikace s územím
Komunikace s územím probíhá primárně ve vazbě na zjišťování absorpční kapacity území.
Jednání RSK KK a jejích pracovních skupin je jedním z nástrojů komunikace mezi
jednotlivými úrovněmi veřejné správy a dalšími aktéry regionálního rozvoje Karlovarského
kraje. Komunikace s územím probíhala rovněž prostřednictvím:
 publikace na webových stránkách,
 e-mailové korespondence,
 telefonické komunikace,
 organizace jednání,
 osobních schůzek.
Intenzivní komunikace s různými regionálními partnery v území probíhala rovněž v rámci
zpracování aktualizace Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje a Strategického rámce hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
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3. Dobrá praxe
Dobrá praxe identifikovaná za období roku 2020 je uvedena v následující tabulce:
Téma

Aktivity

Očekávaný dopad

Nástroje

zvýšení povědomí o
webový portál
RSK, její funkci, roli a www.rskkvk.cz
jejích možnostech;

Vyhodnocení
předpokládaného
dopadu za rok 2020
Informace z činnosti
RSK byly pravidelně
uveřejňovány na webu
RSK KK.

Navrhovaný další postup
po roce 2020

Public
Relations
RSK

informace z činnosti RSK
na webu RSK KK představování funkce RSK
při různých akcích v kraji
– např. semináře a
aktuality

Sběr
projektových
záměrů-FST

V r.2020 došlo ke sběru
Zpracování 11 fiší a 2
projektových záměrů pro
studií proveditelnosti
Fond pro spravedlivou
k FST.
transformaci na území KK.

analýzy absorpční;
sběr projektových
záměrů

Došlo ke zpracování
11 fiší a 2 studií
proveditelnosti k FST.

Pokračování v této aktivitě
– příprava Karlovarského
kraje na možnost čerpání
dotací z Operačního
programu Spravedlivá
transformace

Zasedání
RSK

V souladu se schváleným
statutem a jednacím
řádem. Na jednání jsou
zařazeny pravidelné body
programu k ITI Karlovy
Vary a CLLD z území KK.

e-mailová
komunikace;
zasedání RSK KK;
webový portál

V roce 2020 proběhly
dvě jednání RSK KK
(březen + duben-per
rollam, září)

V souladu se schváleným
statutem a jednacím řádem
pokračovat v zajištění
minimálně dvou jednání
RSK KK v roce 2021.

zvýšení povědomí o
činnosti RSK KK;
naplnění rolí a funkce
RSK dané jí statutem;
zlepšení komunikace a
spolupráce subjektů
zapojených do

I nadále zvyšovat
povědomí o RSK a její
funkci prostřednictvím
webu RSK KK

Veškeré informace o
jednáních (podklady,
zápisy, prezentace)
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Zapojení
aktérů
v území do
činnosti RSK

Semináře,
Závěrečná
konference

Program jednání je
sestavován s ohledem na
aktuální témata.
Informace o všech
jednáních RSK včetně
probíraných podkladů,
prezentací a zápisů jsou
volně k dispozici na webu
www.rskkvk.cz.
Probíhá prostřednictvím
zástupců v pracovních
skupinách RSK KK či
přímo v RSK KK. Na
každém jednání RSK KK
dáváme prostor všem
zástupcům subjektů ke
sdělení podnětů od
subjektů, které zastupují a
vyzýváme členy RSK ke
zprostředkování informací
z jednání RSK kolegům
v území.

regionálního rozvoje
kraje;

zvýšení zájmu o
činnost RSK; aktivní
zapojení aktérů
v území do činnosti
RSK; nacházení
nových alternativních
možností využití
RSK;

Podílíme se na šíření zlepšení
informací o pořádaných informovanosti
seminářích k jednotlivým v regionu o
výzvám.
možnostech čerpání
finančních prostředků;

jsou k dispozici na
webových stránkách
www.rskkvk.cz.

e-mailová
komunikace;
zasedání RSK;
webový portál

Prostřednictvím
zasedání RSK, emailové a telefonické
komunikace a také
webového portálu
probíhaly aktivity
zvyšující zapojení
územních aktérů do
činnosti RSK.

I nadále pokračovat
v uvedených aktivitách, se
zvýšenou snahou o
aktivnější zapojení
zástupců z území, zejména
zlepšení činnosti
pracovních skupin RSK.

e-mailová
komunikace;
webový portál
www.rskkvk.cz

RSK uspořádalo dne
3.3.2020 seminář
„Nové technologie
aneb žijeme chytře“.
Dne 9.12.2020 byla
uskutečněna
Závěrečná výroční
konference k projektu.

Pokračovat i nadále
v nastavené dobré praxi.
Plánujeme uspořádat další
semináře v průběhu roku
2021.
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Komunikace
s ŘO

Probíhá na úrovni NSK.
Zástupce RSK KK se
pravidelně účastní jednání
NSK. V případě
identifikace bariér čerpání
v některém z OP jsou tyto
informace předávány na
sekretariát NSK k předání
dále. Velmi pomáhá role
MMR jako
zprostředkovatele
komunikace mezi RSK a
ŘO na pravidelných
poradách.

větší akcent na
regionální specifika
v připravovaných
výzvách; zlepšení
povědomí o činnosti
RSK a o možnostech
spolupráce

sekretariát NSK;

Zástupce RSK KK se
účastní všech jednání
NSK. Pracovníci
sekretariátu RKS KK
se pravidelně účastní
setkání sekretariátů
RSK se zástupci
MMR a dalších ŘO.

Pokračovat i nadále
v nastavené dobré praxi.

4. Rizika činnosti Regionální stálé konference
V tabulce níže jsou uvedena nejzávažnější rizika, jež byla identifikována v souvislosti s činností a naplňováním rolí RSK KK a sekretariátu RSK
KK. Ke každému z rizik je uveden také popis rizika, pravděpodobnost jeho vzniku a dopad (hodnocení 1–5, přičemž 1 = nejméně, 5 = nejvíce).
Poslední sloupec tabulky potom uvádí celkovou významnost daného rizika, která je dána součinem pravděpodobnosti a dopadu rizika.
Jako významná jsou identifikována rizika s významností ohodnocenou více než 15 body. Eliminace těchto rizik není v kompetenci ani možnostech
RSK KK – jejich řešení je možné pouze z úrovně Národní stálé konference či MMR jako Národního orgánu pro koordinaci.
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Vyhodnocení:
Oproti r.2019 došlo k mírné úpravě a doplnění rizik. Rizika zůstávají převážně stejná jako v r.2019.
Název rizika

Popis rizika

Kompetence Nedostatečné legislativní
a pravomoci ukotvení role NSK a RSK.
NSK a RSK
S ohledem na skutečnost,
že řídící orgány téměř
nereflektují stanoviska
RSK a NSK, klesá tímto
role RSK i NSK. NSK má
pouze slabé kompetence a
pravomoci vůči řídícím
orgánům.
Komunikace Podněty z území včetně
s řídícími
podnětů z RSK a NSK
orgány OP
nejsou řídícími orgány OP
reflektovány vůbec nebo
jen v omezené míře,
včetně nastavení výzev dle
potřeb regionů, nastavení
harmonogramů výzev,
zjednodušování
administrativy a pravidel
OP apod.

Pravděpodobnost
(1–5)

Dopad
(1–5)

Významnost
(P*D)

4

4
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Opatření pro
snížení
významnosti rizika
1.Jednání s MMR o
možnosti
užší
spolupráce s ŘO

Termín pro realizaci
opatření

průběžně
2.Pravidelná účast
kompetentního
zástupce RSK KK na
NSK

4

4

16

1.Jednání s MMR o
možnosti
užší
spolupráce s ŘO
průběžně
2. Pravidelná účast
kompetentního
zástupce RSK KK na
NSK
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Aktivita
členů
RSK KK

Ve vztahu ke komunikaci s
ŘO a NSK a reálnou
možností ovlivnit územní a
tematické nastavení výzev
roste
riziko
snížení
aktivního zapojení členů
RSK, potažmo dalších
subjektů v území.
Práce členů je komplexní a
rozsáhlá, vyžaduje dobrou
znalost fungování a úkolů
RSK.

3

4

12

1.Zvolení
kompetentního a
aktivního zástupce
RSK KK při NSK

průběžně

2. Přenos informací
z RSK KK na NSK
prostřednictvím
zástupce RSK KK
3. Přenos informací
z NSK na RSK KK
prostřednictvím
zástupce NSK a
zástupce MMR
4. Dobrý přenos
aktuálních informací
mezi ŘO a RSK KK,
a to v obou směrech.
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Sekretariát
RSK KK

Činnost sekretariátu RSK
KK může být ohrožena,
pokud nebude pokračovat
podpora z OP Technická
pomoc pro r.21-22.
Personální změny
v sekretariátu RSK KK
(NESTABILITA
PRACOVNÍHO TÝMU,
nevýhodné mzdové
podmínky a pracovní
podmínky).
Doporučujeme vnímat
aktivity S RSK jako velice
organizačně náročné i
vzhledem ke kapacitě S
RSK, počtu úvazků. Jedná
se často o propojení více
organizací, útvarů. S RSK
u strukturálně postižených
krajů (ÚK, MSK, KK)
navíc řeší i program
RE:START, uhelnou
platformu a FST.

4

4

16

1.Předjednání
navazujícího
průběžně
projektu RSK KK
2021–2022 s OP TP.
Příprava a podání nové žádosti
2.Dobře nastavený o podporu financování projektu
navazující
projekt na zajištění činnosti RSK KK a
RSK KK 2021–2022, programu RE:START
aby
nedošlo v Karlovarském kraji –
k průtahům
ve žadatelem a příjemcem
schvalování
či podpory – Karlovarský kraj.
dokonce neschválení
projektu.

Plánované zřízení pozic,
např. Koordinátora HSOÚ
a Regionálního manažera
SRR apod. a s tím
22

související pracovní
zatížení stávajících
pracovníků s RSK.
Nároky a úkoly jsou
s úkoly RSK ne zcela
koordinované a může dojít
i k přehlcení úkoly.

Financování

Finanční riziko – navýšení
nákladů projektu
v průběhu jeho realizace

2

2

4

1.Dobré nastavení
finančního
plánu
nového projektu –
žadatel a příjemce
podpory Karlovarský průběžně
kraj
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2.
Periodické
sledování
čerpání
rozpočtu
3.Realizace
preventivních
opatření ve formě
vytipování možných
úspor/přesunů
v rámci
nákladů
v případě
jejich
úspor
RAP

Nedostatečná návratnost
při sběru projektových
záměrů. Slábnoucí zpětná
vazba z regionu, pasivita
regionálních aktérů
v rámci oslovení za
účelem mapování
absorpční kapacity a
dalšího sběru z území.

4

4

16

1.Zavedení
jednotného
sběru
absorpční kapacity
na
území
kraje
(jednotná
centralizovaná
databáze MMR)
2.Cílená pomoc
obcím
v Karlovarském kraji
při
naplňování jednotné
databáze (zjišťování
absorpční kapacity)

Průběžně
Plánované využití centrální
databáze sběru projektových
záměrů (gesce MMR) a její
sladění s potřebami Kraje.
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5. Plán rozvoje fungování Regionální stálé konference Karlovarského kraje
Hlavní snahou RSK KK bude i nadále uplatňovat principy územní dimenze v práci s cílem
diferencovaného čerpání národních dotačních titulů a prostředků z ESIF dle potřeb
Karlovarského kraje.
5.1 Rozšíření činnosti RSK KK
Partnerskou platformu RSK KK je v následujícím období možno využívat nejen ve vztahu k
implementaci územní dimenze ESI fondů, ale jako komunikační, případně koordinační
platformu, je možno ji zapojit i při řešení dalších otázek rozvoje regionu, např.:
 Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje a dalších strategických dokumentů
Karlovarského kraje.
 Vyhodnocení, příprava a každoroční aktualizace Akčního plánu programu RE:START –
procesu restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, včetně
Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a
Karlovarského kraje.
 Příprava na programové období po roce 2020 (programové období 2021+).
 Uspořádání kulatých stolů ve spolupráci s ORP.
 V návaznosti na plánovanou aktualizaci Statutu RSK – zřízení pozic Tajemníka RSK,
Koordinátora HSOÚ, Regionálního manažera SRR, člena brownfieldové jednotky.
 Kompletní administrace webu RSK KK – zajištění sekretariátem RSK KK.
 Podílení se na tvorbě Plánu spravedlivé transformace, sběru projektů a implementaci Fondu
spravedlivé transformace.
5.2 Komunikace, přenos informací a propagace
V této oblasti se RSK KK a její sekretariát v následujícím období zaměří na tyto úkoly:
 Vzájemná komunikace se členy RSK KK a RHSD KK.
 Spolupráce a komunikace sekretariátu RSK KK s pracovními skupinami (členy) RSK.
 Zajištění přenosu informací ze strany členů RSK KK subjektům, které v RSK KK zastupují.
 Zvýšení informovanosti o působení RSK KK a přenosu důležitých informací odborné
veřejnosti.
 Aktualizaci webových stránek projektu www.rskkvk.cz, odboru řízení projektu a
pravidelná aktualizace informací na webových stránkách kraje v návaznosti na činnost
RSK KK .
 Vzájemný přenos informací s nositeli ITI Karlovy Vary a jednotlivých CLLD, nositeli KAP
a jednotlivých MAP, nositelem RIS3 strategie apod.
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5.3 Mapování absorpční kapacity a plánování
V této oblasti se RSK KK a její sekretariát v následujícím období zaměří na tyto úkoly:
 Mapování absorpční kapacity na území Karlovarského kraje prostřednictvím jednotné
elektronické databáze, dle stanovené jednotné struktury (zavedení jednotného
centralizovaného sběru absorpční kapacity území, v gesci MMR).
 Komunikace s nositeli projektových záměrů a poskytování základních informací o možné
podpoře z evropských, národních či krajských zdrojů.
 Příprava Regionálního akčního plánu 2021+ , sběr projektových záměrů do RAP21+ a jejich
prioritizace; tvorba textové části Regionálního akčního plánu 2021+.
5.4 Plán aktivit RSK KK pro rok 2021

















Organizace zasedání RSK KK dle potřeby, minimálně dvakrát ročně.
Uspořádání tematicky zaměřených seminářů v režii RSK KK (s ohledem na situaci
s pandemií COVID 19 apod.).
Realizace informačních aktivit při tvorbě PSÚT – workshopů / webinářů, organizované
RSK samostatně či ve spolupráci s MMR a MŽP.
Podání nové žádosti o podporu k financování a fyzická realizace projektu s názvem
„Zajištění činnosti Regionální stálé konference a programu RE:START v Karlovarském
kraji“ pro období 2021-2022.
Program RE:START– získávání a analyzování záměrů na rozvoj regionu od subjektů
Karlovarského kraje; naplňování programu RE:START, aktualizace Akčních plánů na
období 2021-2022, realizace iniciativy Uhelné regiony v transformaci (Karlovarský kraj),
spolupráce na aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje a jeho Souhrnných akčních plánech.
Implementace centralizované jednotné databáze, jednotného informačního systému pro sběr
absorpční kapacity na území kraje – provázání s databází KK.
Sdílet informace na platformách a pracovních skupinách v gesci kraje a dalších skupin ve
vazbě na územní rozvoj, energetiku, výzkum vývoj, zaměstnanost, podpora podnikání a
dalších témat souvisejících s procesem transformace regionů.
Dokončení tvorby RAP2021+ textové i tabulkové části, prioritizace projektů v jednotlivých
4 oblastech, příp. aktualizace RAP21+ dle aktuálních požadavků z území.
Zajištění sběru dat pro Národní investiční plán – jeho aktualizace.
Zajištění podpory obcím Karlovarského kraje při zavádění jednotné databáze, při
naplňování jednotného informačního systému pro sběr absorpční kapacity na území kraje –
koordinace při vkládání projektových záměrů do předepsané struktury dat v jednotné
centralizované databázi pro sběr absorpční kapacity na území kraje (v gesci MMR).
Vypracování Výroční zprávy a Zprávy o hodnocení plnění RAP za r. 2020.
Zapojení se do přípravy na programové období 2021+, včetně naplňování Strategie
regionálního rozvoje ČR2021+.
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Podpora vytváření synergií a návazností na krajské strategické dokumenty (zejména
strategie rozvoje kraje), projekty a integrované nástroje v území kraje.
Spolupráce na přípravě Programu rozvoje Karlovarského kraje.
Mapování absorpční kapacity území a vyhledávání tzv. „bílých míst“.
Sledování příp. iniciace práce jednotlivých pracovních skupin RSK KK.
Spolupráce s nositeli integrovaných nástrojů v území (ITI, CLLD).
Spolupráce se subjekty podílejícími se na implementaci ESI fondů v území (Centrum pro
regionální rozvoj, Agentura pro podporu podnikání a investic, Národní institut dalšího
vzdělávání, CzechInvest atd.).
Spolupráce s dalšími aktéry regionálního rozvoje na území Karlovarského kraje (Výbory
Zastupitelstva Karlovarského kraje, Komise Rady Karlovarského kraje, Krajská
hospodářská komora KK, Rada hospodářské a sociální dohody KK, CzechInvest,
dobrovolné svazky obcí a Místní akční skupiny, tzv. manažeři území apod.).
Účast na jednáních Národní stálé konference.
Zajištění účasti na jednáních MMR a sekretariátů RSK.
Pořádání pravidelných schůzek s Národním výkonným týmem a Regionálním výkonným
týmem.
Plnění administrativních úkolů ve vztahu ke KAP a MAP atd.
Propagace činnosti RSK KK na webových stránkách.
Aktualizace a doplňování informací na webové stránky RSK KK a jejich kompletní
administrace.
Podílení se na tvorbě Plánu spravedlivé transformace, sběru projektů a implementaci Fondu
spravedlivé transformace.

6.Vyhodnocení předcházející zprávy
6.1 Činnost RSK Karlovarského kraje
Vyhodnocení: RSK KK byla využívána jako komunikační a koordinační platforma, a to
zejména ve věci Programu RE:START – získávání a analyzování záměrů na rozvoj regionu od
subjektů Karlovarského kraje; naplňování programu RE:START, aktualizace Akčních plánů na
období 2019-2020, spolupráce na aktualizaci Strategického rámce hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a jeho Souhrnných
akčních plánech apod.
V r. 2020 probíhaly intenzivní práce na přípravě pro čerpání z Fondu pro spravedlivou
transformaci. Tyto činnosti nadále probíhají.
Účast členů a stálých hostů na jednáních RSK KK je velmi dobrá, v rámci svých možností
a agend se zapojují aktivně do práce RSK KK. Reálný dopad činnosti RSK KK není
z regionálního úhlu pohledu jednoznačně viditelný.
Činnost sekretariátu RSK KK probíhala v roce 2020 bez problémů, práce jednotlivých
pracovních skupin byla s ohledem na pandemii COVID 19 vyhovující.
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Aktivity RSK pro rok 2020 navržené v plánu aktivit ve Výroční zprávě za r. 2019 byly
z většinové části naplněny. Navíc byly činnosti rozšířeny o činnosti spojené s Fondem pro
spravedlivou transformaci. Činnost sekretariátu RSK, pracovních skupin apod. byl ovlivněn
pandemií COVID 19 a změnou ve vedení Karlovarského kraje na konci r. 2020.
6.2 Komunikace, přenos informací a propagace
Vyhodnocení: Vzájemná komunikace se členy RSK KK probíhala velmi uspokojivě.
V následujícím období je nutná zvýšená intervence sekretariátu RSK KK a také členů RSK KK
k podpoře aktivního přístupu členů jednotlivých pracovních skupin. I nadále je třeba
podporovat přenos informací ze strany členů RSK KK subjektům, které v RSK KK zastupují.
Po celou dobu hodnoceného období probíhalo informování odborné veřejnosti o působení RSK
KK. V nastaveném postupu je potřeba i nadále pokračovat. Jako jeden ze zdrojů informací je
možno využít v roce 2021 webové stránky projektu, www.rskkvk.cz.
Přenos informací mezi nositeli ITI Karlovy Vary a jednotlivých CLLD, nositeli KAP a
jednotlivých MAP, nositelem RIS3 strategie apod. funguje velmi dobře. I nadále bude
sekretariát RSK KK toto aktivně podporovat.
6.3 Mapování absorpční kapacity a plánování
Vyhodnocení: V roce 2020 nebyla provedena aktualizace stávajícího Regionálního akčního
plánu. Sekretariát RSK KVK intenzivně spolupracoval s jednotlivými věcně příslušnými
odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚ KK, především Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy, dále Odbor regionálního rozvoje, Odbor zdravotnictví, Odbor dopravy a
silničního hospodářství, Odbor sociálních věcí, Odbor bezpečnosti a krizového řízení) na tvorbě
RAP2021+. Sekretariát RSK taktéž prostřednictvím e-mailové komunikace oslovil v červenci
r. 2020 všechny obce a města Karlovarského kraje s žádostí o zaslání projektových záměrů
z daných 4 oblastí. V rámci daných 4 oblastí pak následně s dalšími dotčenými a
kompetentními subjekty. Došlo k prvotnímu sběru projektových záměrů a k prvotní tvorbě
textové části RAP.
Plánované zavedení jednotné centrální databáze pro Regionální akční plán, která má zaručit
jednotnou strukturu sběru dat, zaručit vytvoření potřebného podkladu pro Regionální akční
plán, ale i pro Národní investiční plán, bohužel nebylo v r.2020 dokončeno. Na centrální
databázi sběru projektových záměrů (gesce MMR) se ze strany MMR intenzivně pracuje.
Ve výše uvedených činnostech bude i nadále vyvíjena aktivita v mapování absorpční kapacity
území, intenzivní komunikace s nositeli projektových záměrů.
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Seznam použitých zkratek
CLLD
CRR
ČMKOS
EU ETS
ESIF
FST
IPRÚ
ITI
IROP
KAP
KK
MAP
MAS
MMR
MST
NSK
OP
OP TP
OP VVV
ORP
ÚOSS
RHSD
RIS3
RSK
ŘO
SCLLD
S RSK
SRR 21+

Komunitně vedený místní rozvoj
Centrum pro regionální rozvoj
Českomoravská komora odborových svazů
EU Emission Trading Scheme/System
Evropské strukturální a investiční fondy
Fond pro spravedlivou transformaci
Integrovaný plán rozvoje území
Integrované teritoriální investice
Integrovaný regionální operační program
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Karlovarský kraj
Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Místní akční skupina
Ministerstvo pro místní rozvoj
Mechanismus spravedlivé transformace
Národní stálá konference
Operační program
Operační program Technická pomoc 2014–2020
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Obec s rozšířenou působností
Ústřední orgán státní správy
Rada hospodářské a sociální dohody
Regionální inovační strategie
Regionální stálá konference
Řídící orgán
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Sekretariát RSK
Strategie regionálního rozvoje
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Přílohy
Příloha č. 1
Členové Regionální stálé konference Karlovarského kraje 2020
Změna od …
Jméno
Instituce
Mgr. Petr Kubis
1.1.2020 do
13.12.2020

1

Ing. Petr Kulhánek
2 Zástupci kraje

Martin Hurajčík

3

Ing. Jan Bureš

4

Mgr. Dalibor Blažek

5

Ing. Josef Janů

6
7
8
9
10

Zástupci statutárních
měst
Zástupci středně
velkých měst
Zástupce středně
velkých měst
Zástupce za venkov –
SMS
Zástupce za venkov –
SPOV

Od 14.12.2020
Karlovarský kraj

Mgr. Tomáš Trtek

Náměstek primátorky K.Vary

Alexander Terek

SMO, starosta města Horní Slavkov

Ing. Josef Švajgl

SMO, starosta obce Drmoul

Jan Ryba
JUDr. Radan Večerka

Jméno

8.9.2020

Předseda krajské rady Sdružení
místních samospráv ČR KK
Předseda Spolku pro obnovu venkova
KK

11 Zástupce za RIS 3

Ing. Martina Baráková
(Weissová)

RIS 3 manažer

12 Zástupce MAS

Ing. Ivana Jágriková

Předseda krajské sítě MAS KK
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13 Zástupce KHK
14 Zástupce NNO
Zástupce
akademického sektoru
16 Zástupce ÚP
15

Ing. Jan Novotný
Mgr. Hana Střechová
(Šnajdrová)
doc. Dr. Ing. Miroslav
Plevný
Ing. Alice Kalousková

Místopředseda Krajské hospodářská
komora KK
Předsedkyně ANNA KK
Děkan fakulty ekonomické ZČU
Ředitelka krajské pobočky ÚP

Zástupce Agentury pro
PhDr. Pavla Radová
sociální začleňování
Zástupce ČMKOS
18
Bc. Věra Dimová
Karlovarského kraje

Agentura pro soc. začleňování ČR,
metodik lokálních konzultantů
Regionální rada OS ČMKOD
Karlovarského kraje

19 Vlastní výběr RSK

Svaz léčebných lázní ČR

17

Karel Denk

1.9.2020-bude
schválen v r.2021
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Příloha č. 2
Přehled – jednání RSK KK v roce 2020 a soupis přijatých usnesení
Regionální stálá konference Karlovarského kraje, 15. jednání – elektronické hlasování
25.3.2020 a 27.4.2020
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Regionální stálá konference Karlovarského kraje, 16. jednání dne 8. září 2020
2.

Aktualizace členů a stálých hostů RSK a jejich náhradníků

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


schvaluje

aktualizované složení členů RSK, jejich náhradníků a stálých hostů a jejich náhradníků

3. Aktualizace 4. Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje a souvisejících dokumentů
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské a sociální
dohody Karlovarského kraje
 schvaluje
aktualizaci 4. Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje vč. příloh č. 2 – Podrobný popis opatření SAP ÚK,
MSK a KVK 2020 – 2021 a č. 3 – Implementační zásady
 požaduje
zahrnout do opatření IV. F.3.1. a IV. F.3.2. také Karlovarský kraj
 bere na vědomí
doplněnou aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje
 pověřuje
předsedu Regionální stále konference Karlovarského kraje a předsedu Rady hospodářské a
sociální rady Karlovarského kraje podpisem Protokolu o společném projednání

4.
Informace o stavu přípravy projektových záměrů k Fondu pro spravedlivou
transformaci
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


bere na vědomí

stav přípravy projektů k Fondu pro spravedlivou transformaci
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5. Informace o přípravě a realizaci integrovaného nástroje ITI na území
Karlovarského kraje
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

informace o přípravě a realizaci integrovaného nástroje ITI na území Karlovarského kraje

6. Jmenování nového zvoleného zástupce do Národní stálé konference
Regionální stálá konference Karlovarského kraje
•

schvaluje

záměr provedení změny zvoleného zástupce Regionální stálé konference Karlovarského kraje
v Národní stálé konferenci
•

schvaluje

Mgr. Věru Kořánovou Frimlovou jako zvoleného zástupce Regionální stálé konference
Karlovarského kraje v Národní stálé konferenci.
7. Schválení Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu KK za rok 2019
Regionální stálá konference Karlovarského kraje
•

schvaluje

Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu KK za rok 2019
8. Informace z 15. zasedání Národní stálé konference
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

informace z 15. zasedání Národní stálé konference konané ve dnech 25. – 26. 2. 2020.
9. Informace z MMR
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
10. Informace o přípravě a realizaci SCLLD na území Karlovarského kraje

Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

informace o přípravě a realizaci SCLLD na území Karlovarského kraje
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11. Informace o tvorbě RAP2021+ a jeho schvalování
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

Informace o tvorbě RAP2021+ a jeho schvalování

Regionální stálá konference Karlovarského kraje– elektronické hlasování- 19. až
24.10.2020
Schválení aktualizace dokumentu Krajského akčního plánu 2 (po zapracování připomínek
z jednání Pracovní skupiny pro schvalování krajských akčních plánů II, MŠMT) – 19. až
24.10.2020
Z důvodu potřeby schválení aktualizovaného dokumentu Krajského akčního plánu 2 (po
zapracování připomínek z jednání Pracovní skupiny pro schvalování krajských akčních plánů
II, MŠMT) a vzhledem k vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR a zavedení opatření spojená
s epidemií COVID-19 byl Sekretariát RSK nucen přistoupit ke korespondenčnímu
elektronickému hlasování, které bylo zahájeno výzvou k hlasování odeslanou Sekretariátem
RSK (Ing. Kateřina Mikešová, zaměstnanec Oddělení projektových činností a metodiky,
Sekretariátu RSK KVK) elektronicky dne 19. 10. 2020 ve 12:54 hod. (viz. příloha č.3). Ve
výzvě byl popsán důvod korespondenčního elektronického hlasování a návod k provedení
hlasování.
Závěr:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje v korespondenčním elektronickém hlasování
ve dnech 19. 10. 2020 – 24. 10. 2020 včetně schválila aktualizaci dokumentu „Krajský akční
plán 2“, (po zapracování připomínek z jednání Pracovní skupiny pro schvalování krajských
akčních plánů II, MŠMT).
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Příloha č. 3
Přehled – jednání Pracovních skupin RSK KK v roce 2020
Pracovní skupina pro Vzdělávání KK (KAP), 05.02.2020
Projednávané body:
- projednávání a schválení dokumentu Krajský akční plán 2
- informace o dalším postupu v projektu KAP KK
Pracovní skupina pro Vzdělávání KK (KAP), el. hlasování per rollam, 18.-22.9.2020
Schvalovaný bod:
- Schválení dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání 2 a jeho doporučení ke
schválení v RSK KK
Pracovní skupina Vzdělávání Karlovarského kraje v korespondenčním elektronickém hlasování
ve dnech 18. – 22. 9. 2020 schválila dokument KAP 2 a doporučila jeho schválení v RSK KK.
Pracovní skupina pro Vzdělávání KK (KAP), 07.10.2020, Videokonference
Projednávané body:
- Tvorba Krajského akčního plánu 2 a jeho implementace
- Akční plánování v území – spolupráce KAP a P – KAP
- Možnosti a hranice spolupráce škol a sociálních partnerů
- Dopady koronavirové epidemie na ekonomiku Karlovarského kraje
- Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
- Jak na matematickou a polytechnickou gramotnost v KAP KK?
- Společně a zodpovědně v evropské výuce cizích jazyků
- Výuka odborného jazyka v anglickém jazyce
- Perspektivy kariérového poradenství a kariérového vzdělávání v Karlovarském kraji
- Význam budování vztahů mezi školou a jejími absolventy pro kariérové rozhodování
současných žáků
- Současný vývoj a priority v oblasti dalšího vzdělávání - příklady dobré praxe
- Podnikavost - jeden ze základních předpokladů úspěchu - nejen u podnikatelů
- KAPIAN – podpora podnikavosti a kreativity žáků na Střední průmyslové škole Ostrov
- Začali jsme podnikat ještě na střední škole. A vyšlo to!
- Perspektivy inkluze v Krajském akčním plánu 2
- Přínosy aplikace Nenech to být proti šikaně, sexuálnímu zneužívání, obtěžování a
vylučování z kolektivu na školách
- Cesty ke čtenářské gramotnosti
- Úloha knihoven v rozvoji čtenářské gramotnosti
- Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji – co se nám povedlo
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Pracovní skupina pro inovace a RIS3 (RVVI), 29.05.2020
Projednávané body:
- Odvolání a jmenování nových členů RVVI
- Aktualizace Regionální inovační strategie Karlovarského kraje
- Informace k projektu Smart Akcelerátor 2.0
- Informace z jednání inovačních platforem
- Vyhodnocení Akčního plánu RIS3 2018–2019
- Akční plán RIS3 2020–2021
- Podpora nadaných dětí v Karlovarském kraji
- Kreativní učení
- Digitální inovační hub
Pracovní skupina Pakt zaměstnanosti, 10.12.2020, Videokonference: Setkání signatářů
Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje
Projednávané body:
- Úřad práce - krajská pobočka Karlovy Vary - Situace na trhu práce v Karlovarském
kraji
- Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje – Projekty financované z výzvy
č. 84 OPZ určené pro pakty zaměstnanosti – Návrat rodičů na pracovní trh, Ze školy
odpovědně na trh práce II. Aktivity a projekty realizované v rámci Paktu zaměstnanosti
- Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje – Aktivity na podporu zaměstnanosti
a vzdělávání, spolupráce se ZŠ a SŠ
- Karlovarská agentura rozvoje podnikání – Aktivity ve vztahu k zaměstnanosti
- Agentura Czechinvest - Aktivity agentury Czechinvest
- Karlovarský kraj – Informace o projektu KOMPAS
- Nositel Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje v dalším období
Pracovní skupina Zdravotnictví, 31.01.2020, 28.02.2020, 12.06.2020, 3.07.2020,
07.08.2020, 25.09.2020
V rámci PS pro zdravotnictví při Regionální stálé konferenci KK se v roce 2020 dle
individuálních potřeb scházeli k řešení aktuálních otázek v oblasti zdravotnictví s Ing. Janem
Burešem, radním Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví a s vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Alenou Šalátovou
 statutární zástupci Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové
organizace,
 Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvkové organizace,
 Krajského dětského domova pro děti do 3 let, příspěvkové organizace,
 Karlovarské krajské nemocnice a.s.,
 společnosti NEMOS SOKOLOV s.r.o. a
 společnosti NEMOS PLUS s.r.o.
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Termíny setkání pracovní skupiny se přizpůsobily situaci v souvislosti s onemocněním
COVID-19 a volbám do Krajského zastupitelstva Karlovarského kraje.
V souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR při výskytu onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 byly především řešeny otázky související
s pořízením a zajištěním distribuce osobních ochranných pomůcek, s distribucí přístrojů na
podporu dýchání, se zapojením armády, studentů a dobrovolníků do zajištění následné
ošetřovatelské péče o pozitivní pacienty COVID 19 v Karlovarském kraji.
Mezi nejdůležitější otázky řešené v rámci skupiny pro zdravotnictví bylo:
 finanční hospodaření
 správa a údržba nemovitého majetku v nemocnicích
 nájemné nemocnic
 investiční akce
 řešení nedodělků firmy Metrostav na stavbě nové budovy hospicové péče v Nejdku
 stabilizace personálu v nemocnicích
 informace o REACT-EU novém evropském investičním nástroji, který umožní čerpat
další prostředky v oblasti zdravotnictví v tomto programovém období v rámci IROP
Pracovní skupina pro cestovní ruch, 10.03.2020 - hlasování
-

posouzení projektových záměrů, vytvoření posudku pracovní skupiny při RSK pro
cestovní ruch k projektům předloženým v rámci výzvy NPPCRR č.1/2020/117D72100

V roce 2020 se z důvodu pandemie COVID 19 neuskutečnilo setkání pracovní skupiny pro
cestovní ruch RSK. Krizovou situaci v cestovním ruchu řešili na jiných odborných platformách.
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Příloha č. 4
Projektová fiše – Fond pro spravedlivou transformaci
Fond pro spravedlivou transformaci

Plán spravedlivé územní transformace

PROJEKTOVÁ FIŠE
transformačního projektu - Karlovarský kraj 2020 – 2030
Název projektu
Kód projektu

nevyplňovat

Nositel projektu
Kontaktní údaje

Kontaktní osoba, instituce
tel.
e-mail

Partneři projektu

Předpokládané celkové
náklady

Výchozí situace

stručně popište výchozí situaci, která odůvodní potřebnost realizace projektu

Popis projektu

uveďte co je cílem projektu, stručný popis, jaké budou výsledky

Termín realizace

uveďte předpokládaný termín realizace
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Místo realizace
projektu/
předpokládané území
dopadu
Přesah projektu do
jiného kraje/uveďte

obec/město/kraj

kraj

Klíčové aktivity (KA)
vyplňte dle charakteru projektu – přípravná, realizační fáze (integrované projekty s řadou dílčích aktivit vzájemně
provázaných/na sebe navazující, kombinující aktivity investičního/neinvestičního charakteru (např. výstavba objektu,
technologie, vzdělávací/výzkumné aktivity…..)

KA

Rámcový finanční objem

Předpokládaný termín realizace

1 název klíčové aktivity
Komentář

popište, co bude obsahem aktivity (přípravná fáze – studie, analýzy, projektová
dokumentace

dtto… s ohledem na

2 charakter projektu
uveďte, přidejte další KA

Komentář

realizační fáze – např. sanace území, odstranění brownfields, výstavba objektu, měkké
aktivity – vzdělávací programy, rekvalifikace…

3 dtto…KA

Stav připravenosti

uveďte základní informace o aktuálním stavu připravenosti projektu jak
z pohledu věcného (technická dokumentace, stavební povolení, vlastnické
vztahy, existence studie proveditelnosti, zpracované ekonomické analýzy,
marketingové průzkumy apod.), tak z pohledu organizačního/manažerského
(záměr schválen v orgánech nositele, zanesen ve strategickém dokumentu…);
jednotlivé údaje datujte (mm/rr)

Vazba na další projekty

uveďte vazbu na další projekty, s nimiž má projekt synergický, komplementární
efekt

Vazba na PRKK

nevyplňujte

Vazba na RIS 3 KVK
Vazba na Restart

nevyplňujte
nevyplňujte

Vazba na Fond pro spravedlivou transformaci (FST)
(zaškrtněte odpovídající údaj x )

Tematické zaměření – dle nařízení o FST

a) produktivní investice do malých a středních podniků, včetně
začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci a
přeměně;
b) investice do zakládání nových podniků, mimo jiné
prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských
služeb;
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c) investice do výzkumu a inovací a podpora přenosu
pokročilých technologií
d) investice do zavádění technologií a infrastruktur pro cenově
dostupnou čistou energii, do snižování emisí skleníkových
plynů, energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů
e) investice do digitalizace a digitálního propojení
f) investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace
půdy a projektů pro nové využití
g) investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné
předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným
využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací
h) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků
i) pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání
j) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání
k) technická pomoc
l) investice do udržitelné místní mobility včetně dekarbonizace
sektoru místní dopravy.

Bude projekt přispívat ke snížení produkce
skleníkových plynů, k dekarbonizaci?
/Plánovaná cílová hodnota?
Bude projekt naplňovat Indikátor - RCR01 –
pracovní místa vytvořená v podporovaných
subjektech? /Plánovaná cílová hodnota?
Další plánované indikátory výsledků projektu
(volitelné)

ANO / Plánovaná cílová hodnota snížení produkce CO2 (v
tunách)
NE
ANO / Plánovaná cílová hodnota indikátoru RCR01 (počet
nových pracovních míst díky realizaci projektu)
NE
RCR 02 – soukromé investice ve srovnatelné výši jako
podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční
nástroje)
RCR 03 – malé a střední podniky zavádějící inovace
produktů nebo procesů
RCR 04 – malé a střední podniky zavádějící marketingové
nebo organizační inovace
RCR 05 – malé a střední podniky provádějící
vnitropodnikové inovace
RCR 06 – patentové přihlášky předložené Evropskému
patentovému úřadu
RCR 11 – uživatelé nových veřejných digitálních služeb a
aplikací RCR 12 – uživatelé nových digitálních produktů,
služeb a aplikací vyvinutých podniky
RCR 17 – tři roky staré podniky přežívající na trhu
RCR 18 – malé a střední podniky využívající služeb
inkubátoru rok po jeho vytvoření
RCR 29 – odhadované emise skleníkových plynů z činností
uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES v
podporovaných podnicích
RCR 31 – celkové množství vyrobené energie z
obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo)
RCR 32 – energie z obnovitelných zdrojů: kapacita
připojená k síti (provozní)
RCR 46 – počet obyvatel, kteří využívají zařízení na
recyklaci odpadu a systémy pro nakládání s drobným
odpadem
RCR 47 – recyklovaný odpad
RCR 48 – recyklovaný odpad používaný jako surovina
RCR 49 – využitý odpad
RCR 50 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření
pro kvalitu ovzduší
RCR 52 – rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální
bydlení, ekonomické nebo komunitní činnosti
RCR 97 – podporovaná učňovská příprava v malých a
středních podnicích
RCR 98 – pracovníci malých a středních podniků, kteří
dokončili další odborné vzdělávání a přípravu (podle
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druhu dovednosti: technické, řídicí, podnikatelské, zelené
nebo jiné dovednosti)
RCR 200 – účastníci, kteří začali hledat zaměstnání po
ukončení své účasti
RCR 201 – účastníci v procesu vzdělávání nebo odborné
přípravy po ukončení své účasti
RCR 202 – účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení
své účasti
RCR 203 – účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti,
včetně osob samostatně výdělečně činných

Doplnění, komentář, vzkaz

Vypracoval:

Verze/Datum:

Kontakt (tel., e-mail):
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