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VÝCHODISKA
IDEOVÉHO KONCEPTU
a) aktéři transformace
b) participace

Ideový návrh zapojení aktérů
do přípravy Plánu územní transformace
vychází z principů programového plánování

„Spojení je začátek, setkávání je pokrok
a spolupráce je úspěch.“
— Henry Ford

“Metodické prostředí
a informace se v čase
vyvíjí, neposuzujeme
minulost, jen hledáme
nejlepší cestu.”

“Potenciál spočívá
v silné komunikaci
s aktéry v území.
Základem úspěchu je
spolupráce.”

Podkladové materiály pro tuto ideovou úvahu byly poskytnuty odpovědnými osobami z krajského úřadu Karlovarského kraje. Zpracovatel
neručí za úplnost a aktuálnost těchto materiálů. Tím může být způsobeno, že některá tvrzení obsažená v tomto dokumentu, nemusejí
plně odrážet skutečný stav.

PRO VZDĚLÁVÁNÍ

karlovarský kraj

PRO INOVACE A RIS3

AKTÉŘI TRANSFORMACE

4.2

4.1

Fond spravedlivé transformace (FST) je
zaměřen na ekonomickou diverzifikaci
území nejvíce postižených klimatickou
transformací a na rekvalifikaci a aktivní
začleňování jejich pracovníků a uchazečů
o zaměstnání.

PRO CESTOVNÍ RUCH

PRO ZDRAVOTNICTVÍ

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

1

Z hlediska plánování úspěšné a příkladné
implementace FST je klíčové efektivně
zapojit všechny územní aktéry do tvorby
i realizace procesu. Každý aktét pak bude
mít v rámci systému jasně stanové role,
kompetece a odpovědnosti.
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PAKT ZAMĚSTNANOSTI

1. BRAIN TRUST

4.3

je odborný poradní orgán kraje při transformaci. Zaměřuje se zejména na oblast
ekonomických opatření, strategických
hospodářských plánů, veřejných investic
a systémových reforem.

(RSK) je zřízena na principech
partnerství s územní působností
v jednotlivých krajích ČR. Podílí se na
rozvoji území včetně financování z ESI
fondů, iniciuje, sleduje a podporuje
absorpční kapacitu regionu.

2. RADA KRAJE
je výkonným orgánem kraje v oblasti
samosprávné působnosti. Je odpovědná

4.1 Platforma
pro transformaci

za transformaci regionu a nastavení FST.

je poradním orgánem RSK, zejména při
rozhodování v procesu výběru projektů
doporučených k podpoře z FST.

2.1 Transformační komise
je poradním orgánem Rady kraje
v procesu transformace území, zejména
(nejen výlučně) při nastavování Plánu
strategické územní transformace
a mechanismu čerpání FST.
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4.2 Pracovní skupiny

2.2

2.2 Odbor řízení projektů
zabezpečuje implementaci FST
v podmínkých krajského úřadu. Je
odpovědný za monitoring absorpční
kapacity území a podílí se na nastavení
administrativní zázemí FST.

3. ZASTUPITELSTVO
rozhoduje ve věcech v samostatné
působnosti. V oblasti samsprávy kraje se
jedná o hlavní orgán, který je nadřazen
všem ostatním orgánům.

4. REGIONÁLNÍ STÁLÁ
KONFERENCE

2.1

3

294.664

obyvatel kraje

1.303
firem s více jak
10 zaměstnanci

132

obcí s tisícemi rozvojovými záměry

4.4

jsou zřízeny tematicky podle výzamných
oblastí zájmu kraje. Jejich členové
se podílí na formulování politiky
soudržnosti kraje a vydávají odborná
stanoviska.

4.3 Sekretariát RSK
slouží jako administrativní podpora
systému RSK, vykonává práce formální
povahy a zajištuje chod.

4.4 Externí hodnotitelé
jsou využívání pro nezávislé posuzování
zadaných úkolů (zeména projektů),
řídí se stanovenou metodikou, jsou
objektivní a nestranní.

Cílem není, aby všichni
aktéři PARTICIPOVALI,
ale aby měli možnost
participovat.

karlovarský kraj

PARTICIPACE
Plánování založené na kombinaci
participativních metod a nástrojů směřuje
ke konsensu všech aktérů.
Navazujeme na uskutečněné aktivity při
budování absorpční kapacity kraje, ve
vazbě na transformační strategie budeme
precizně cílit na specifické skupiny
potenciálních příjemců.

Březen
BRAIN TRUST
výchozí nastavení role brain trustu KVK
vč. nomitace členů

RADA KRAJE

RADA KRAJE

aktuální informace FST

USILUJEME O ŠIROKOU
SPOLUPRÁCI V ÚZEMÍ

aktuální informace FST

ZASTUPITELSTVO

ZASTUPITELSTVO

informace o přípravě Plánu spravedlivé
územní transformace (PSÚT)

aktuální informace FST

ABSORPČNÍ KAPACITA

workshop

jednání s klíčovými aktéry v území
ohledně strategických projektů

PRACOVNÍ SKUPINY

aktivizace pracovních skupin a jejich
zapojení do přípravy PSÚT

Leden

Květen

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

koordinace aktéru a příprava vlajkových
projektů

Zajistíme dostupné relevantní
informace pro všechny aktéry (velké
firmy, malé podnikate, obce, města,
svazky, NNO, apod.)

BRAIN TRUST

AKTIVIZACE ÚZEMÍ

jednání s klíčovými aktéry v území
ohledně strategických projektů

PRACOVNÍ SKUPINY

společná revize statutu a rolí skupiny

INTERNÍ PROJEKTY

práce s studiích proveditelnosti a cost
benefit analýzách

Výkonově orientovaná
flexibilita

ABSORPČNÍ KAPACITA

jednání s klíčovými aktéry v území

Únor

ohledně strategických projektů

WORKSHOPY
k tematickým oblastem rozvoje

RSK

aktuální informace FST

Budoucnost rozvoje kraje budeme
konzultovat s místními patrioty
i národními osobnostmi

Červenec

RADA KRAJE

PRACOVNÍ SKUPINY

ZASTUPITELSTVO
VÝBĚR HODNOTITELŮ

pro posouzení strategických projektů
zařazených do indikativního seznamu
PSÚT

Duben

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

KONZULTACE S ŽADATELI

schvalování PSÚT

aktuální informace FST
schvalování PSÚT

Srpen

aktuální informace FST
podpora potanciálních žadatelů
a mapování všech možností ESI fondů

aktuální informace FST
schvalování PSÚT

INSPIRUJME SE
ÚSPĚŠNÝMI

RADA KRAJE

práce na obsahové náplni směrů
podporovaných oblastí PSÚT

INTERNÍ PROJEKTY

koordinace aktéru a příprava vlajkových
projektů

ŠKOLENÍ HODNOTITELŮ

práce na jednotném znalostmím zázemí
externích hodnotitelů

Červen

Základem participace je informovanost, která
představuje zejména jednosměrnou komunikaci úřadu
směrem k široké veřejnosti. Připomínkování pak
představuje jednosměrnou komunikaci veřejnosti směrem
k úřadu. Třetí pilíř – konzultace vytváří prostředí pro
fyzický či digitální kontakt všech aktérů. Na vrcholu
participace stojí spolupráce – rovnocenné zapojení stran,
jež hledají společná řešení.

Jsme otevřeni
připomínkám

A vítáme je
www.rskkvk.cz
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