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Vzhledem k současné situaci v kraji je 
transformace KVK dlouhodobým 
procesem, přesahujícím horizont roku 
2030. Při vědomí všech dosavadních 
aktivit a úsilí podporovat 
konkurenceschopnost KVK ve srovnání 
s regiony ČR a přeshraničními sousedy 
bude transformační úsilí vloženo do 
podpory změn, které se zásadním 
způsobem projeví ve vzdálenějším 
horizontu, zároveň budou podporovány 
aktivity, které přinesou úspěch relativně 
rychle.

Transformace KVK přispěje k naplňování 
Zelené dohody pro Evropu, naplňování 
národních strategických dokumentů, 
zejména Vnitrostátního plánu ČR v oblasti 
energetiky a klimatu do roku 2030, 
Strategie regionálního rozvoje 21+, 
Strategie Re:Start a ke snižování 
nerovností mezi regiony.

Transformační vize se týká celého 
regionu (NUTS3) s tím, že z FST budou 
podporovány takové aktivity, které 
napomohou snižování disparit mezi 
jednotlivými mikroregiony KVK, budou 
komplementární s podporou z ESIF 
(zejména doplní ITI karlovarské 
aglomerace, která zahrnuje velkou část 
útlumem přímo postiženého území).

Cílem transformace KVK je udržitelný 
rozvoj regionu, vyjádřený v záhlaví 
dokumentu transformační vizí, 
orientovanou do všech tří pilířů 
udržitelného rozvoje. Opatření k naplnění 
vize v každém pilíři budou směřována do 
aktivit infrastrukturních, krátkodobých 
a dlouhodobých, do investic v území 
a do rozvoje potenciálu lidí.

KONTEXT.



STRATEGICKÝ
PŘESAH.

• Evropa spravedlivá, klimaticky neutrální, digitální 

• Zelená dohoda pro Evropu – rozhodující růstová strategie, hlavním cílem je 
klimatická neutralita v roce 2050

• Evropa odolná po COVID-19 – dimenze sociální a ekonomická, geopolitická, zelená 
a digitální

• Mechanizmus spravedlivé transformace – umožní spravedlivě  realizovat Zelenou 
dohodu pro Evropu

• RE:START – strategický rámec hospodářské restrukturalizace ÚK, MSK a KVK

• Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ - poprvé karlovarská aglomerace

• Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 

• Strategie Karlovarského kraje 

Plán transformace Karlovarského kraje je 
postaven na pevných základech nadřazených 
politik a strategických  dokumentů.



SPRAVEDLIVĚ.

32,9%

Karlovarský kraj Ústecký kraj Moravskoslezský kraj

33,9% 33,2%
13,16 mld. Kč 13,57 mld. Kč 13,27 mld. Kč



TŘI
PRIORITY
PLÁNU.
Cílem transformace KVK je udržitelný 
rozvoj regionu, vyjádřený  transformační 
vizí, orientovanou do všech tří pilířů 
udržitelného rozvoje. 

Opatření k naplnění vize v každém pilíři 
budou směřována do aktivit 
infrastrukturních, krátkodobých 
a dlouhodobých, do investic v území 
a do rozvoje potenciálu lidí.

EKONOMICKÁ PROSPERITA
založená na dvou pilířích:

• lokální produkci výrobků a služeb určených pro trh 
s vysokou přidanou hodnotou, nízkou spotřebou hmoty 
a energie

• na tradiční produkci s vysokým exportním potenciálem 
a schopností firem v KVK zapojit se do globálních 
hodnotových řetězců

SPOLEČENSKÁ PROSPERITA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KLIMATICKÁ 
TRANSFORMACE

založená na dvou pilířích:

• vzdělané populaci a kvalifikovaných lidech

• rozvoji komunit, komunitního a kulturního života regionu

založená na dvou pilířích:

• adaptace na změnu klimatu a snižování dopadů na klima, 
a to jak mitigačními opatřeními, tak příspěvkem 
z sekvestraci uhlíku

• kvalitní prostředí pro život, a to jak ve městech a obcích, 
tak ve volné krajině



Modernizace podnikání a inovace
EKONOMICKÁ 

TRANSFORMACE
Tradice

Digitalizace

Transformace průmyslu
Inovace

Veřejná infrastruktura a komunity
SPOLEČENSKÁ 

TRANSFORMACE
Rozvoj lidského potenciálu

Znalosti
Kulturní dědictví

Veřejná infrastruktura a komunity

ENVIRONMENTÁLNÍ 
A KLIMATICKÁ 

TRANSFORMACE

Spolupráce
Zvýšení účinnosti a udržení činností CZT

Čistá mobilita
Regenerace

Battery value chain

Čistá energetika
Energie a materiály

Obnova a nové využití lokalit

Oblasti zájmu Pilíře transformace Programy

GENEZE.
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TRADICE INOVACE

ZNALOSTI SPOLUPRÁCE

REGENERACE ENERGIE

EKONOMICKÁ 
TRANSFORMACE.

SPOLEČENSKÁ 
TRANSFORMACE.

ENVIRONMENTÁLNÍ
A KLIMATICKÁ
TRANSFORMACE.

MAPA.



IDEA A FRAGMENTY
PROGRAMŮ

pozn.: bude procházet revizemi

D Á L E



• Vytvoření inovační infrastruktury KVK, inovačního centra s celokrajskou 
působností, a to personálně, znalostně i fyzicky (investičně)

• Podpora vzniku decentralizované sítě menších inovačních hubů, které na základě 
místních potřeb poskytnou fyzické zázemí zejména pro rozvoj MSP

• Vytvoření zázemí pro balneologický výzkum v klasických i nových oblastech 
působnosti – personálně i fyzicky (investičně)

• Vytvoření znalostního zázemí pro výzkum v oblasti decentralizované energetiky
• Přejímání osvědčených postupů pro transfer znalostí od výzkumných organizací 

k firmám
• Podpora začínajícího výzkumu a malých inovací prostřednictvím krajských 

inovačních voucherů
• Vytvoření systému poradenství pro start upy a jejich usídlení v KVK
• (Poradenská) podpora rozvoje výzkumných a vývojových aktivit ve firmách v KVK, 

včetně poradenství pro daňové odpočty ve velkých regionálních firmách
• Podpora rozvoje vývojových aktivit v malých a středních podnicích KVK
• Podpora SMART řešení pro kraj, obce a města

SC 2.1
výzkum a inovace

Cílová skupina Příjemci Schéma Pilíře Synergie
Výzkumné organizace, firmy 
(MSP i velké podniky), obce 
a kraj

Výzkumné organizace, obce a jimi 
zřizované organizace, kraj a jím zřizované 
nebo zakládané organizace, malé, střední 
a velké podniky

Strategické projekty, tematické výzvy, 
grantová schémata – inovační vouchery, 
síťování místních inovačních center, 
síťové projekty

1. pilíř
2. pilíř
3. pilíř

OP JAK, OP TAK, 
OPŽP, IROP, možná 
OPZ+, možná OPD



• Vytvoření inovační infrastruktury KVK, inovačního centra s celokrajskou 
vybudování a vybavení  a rozvoj aktivit krajského designparku – inovačního 
centra pro rozvoj kreativity a designu

• Krajské kreativní vouchery
• Investiční podpora obnovy a vybavení  středních škol pro růst kvalifikace lidí, 

kteří najdou uplatnění ve výrobě skla, keramiky a porcelánu 
• Investiční podpora budování špičkových vývojových a výrobních center 

v kreativních odvětvích
• Neinvestiční podpora rozvoje virtuální reality a gamingu na středních školách 

jako základ podnikání v kreativních odvětvích
• Poradenství pro začínající podnikatele v oblasti designu, architektury, filmového 

umění, nových médií
• Obnova průmyslového kulturního dědictví jako prostředí pro vzdělávání, trávení 

volného času a pro rozvoj filmového umění
• Obnova center měst a obcí KVK s podporou krajského architekta
• Propagace KVK ve světě jako mimořádného místa pro rozvoj filmového umění

Cílová skupina Příjemci Schéma Pilíře Synergie
Výzkumné organizace, firmy 
(MSP i velké podniky), obce 
a kraj

Výzkumné organizace, obce a jimi 
zřizované organizace, kraj a jím zřizované 
nebo zakládané organizace, malé, střední 
a velké podniky

Strategické projekty, tematické výzvy, 
grantová schémata (– kreativní 
vouchery, síťování místních kreativních 
center, knihoven, galerií),  síťové 
projekty 

1. pilíř
2. pilíř
3. pilíř

OP JAK, OP TAK, 
IROP

SC 2.2
kreativita a design



• Vytvoření a provozování poradenské infrastruktury pro rozvoj digitalizace 
(fyzické digitální infrastruktury) v kraji

• Vytipování bílých míst v pokrytí signálem a digitální infrastrukturou a jejich 
provedení k tomu zřízenou krajskou organizací

• Podpora vytvoření datové platformy kraje s možností připojení obcí, malých a 
středních podniků

• Vytvoření krajské sítě poradců pro SMART řešení v obcích a městech kraje
• Podpora vzniku nových služeb založených na veřejně dostupných datech 

pořizovaných z veřejných prostředků (ve formátu open data)
• Podpora vytváření digitálních dvojčat pro efektivní výrobu v malých a středních 

firmách
• Podpora konceptu evidence based policy při řízení strategického rozvoje kraje a 

obcí (vč. využití big dat pro sledování dopadů intervencí)
• Podpora vzdělávání zaměstnanců pro zásadní procesní inovace ve firmách 

založených na digitálních technologiích
• Vytvoření a rozvoj aktivit krajského digitálního hubu
• Digitální vouchery – program podpory zavádění nových řešení ve firmách a v 

obcích za podpory poradenských a výzkumných organizací

Cílová skupina Příjemci Schéma Pilíře Synergie
Výzkumné organizace, firmy 
(MSP i velké podniky), obce 
a kraj

Výzkumné organizace, obce a jimi 
zřizované organizace, kraj a jím zřizované 
nebo zakládané organizace, malé, střední 
a velké podniky

Strategické projekty, tematické výzvy, 
grantová schémata (– digitální 
vouchery, síť poradců pro SMART 
řešení),  síťové projekty

1. pilíř
2. pilíř
3. pilíř

OP JAK, OP TAK, 
IROP

SC 2.3
digitalizace a nové
produkty



KOMUNIKUJEME.
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