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Zápis z 5. jednání Pracovní skupiny při Regionální stálé 
konferenci „Platforma pro transformaci Karlovarského 

kraje“  
 

Místo konání:  Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

– videokonference přes MS Teams 

Datum:  11. června 2021 

Účastníci: viz prezenční listina 

 

 

Jednání bylo zahájeno:       13:00 hod. 

Jednání bylo ukončeno:      13:50 hod. 

 

Program: 

Zahájení 

1. Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace (verze 4.0) 

2. Diskuze, různé 

Závěr 

 

Zahájení 

Ing. arch. Vojtěch Franta, předseda PS Platforma pro transformaci Karlovarského kraje, na 

úvod přivítal všechny účastníky jednání. 

 

1. Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace (verze 4.0) 

(PSÚT) 

Ing. arch. Vojtěch Franta seznámil účastníky jednání s aktuálním vývojem. Plán spravedlivé 

územní transformace Karlovarského kraje bude schvalován na úrovni kraje Zastupitelstvem. 

V červnovém Zastupitelstvu kraje bude projednávána verze 4.0. V období srpna a září bude 

konečná podoba PSÚT. Před schválením finální podoby PSÚT bude projednána také ze strany 

Regionální stálé konference (RSK). V září bude Vláda schvalovat celkový Plán spravedlivé 

transformace za uhelné regiony, který musí projít procesem SEA a být schválen ze strany 

Evropské komise.  
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Hodnocení a schvalování strategických projektů spadá do kompetence MMR a RSK. Dne 16.6. 

proběhne Regionální stálá konference, která bude rozhodovat o doporučení, podpoření 

strategických projektů Karlovarského kraje.  

Proces hodnocení strategických projektů byl učiněn dle metodiky hodnocení projektů, přičemž 

do hodnocení byli zapojeni také zástupci PS Platforma. Proces hodnocení včetně výběru 

strategických projektů schvaluje a potvrzuje RSK na svém jednání. Široké zapojení veřejnosti 

či dalších orgánů se neuskutečnilo na základě podmínek metodiky. 

V následujících přípravách na OP ST bude nutné zapojit mikrotýmy pod PS Platforma dle 

oblastí (např. k nastavení grantových schémat aj.) 

 

Dne 7.6. proběhlo veřejné projednání, na kterém byla představena problematika OP ST a PSÚT 

široké veřejnosti. Během veřejného projednání byly skrze anketové dotazy zjišťovány 

možnosti zapojení široké veřejnosti: 

- Jaké zapojení veřejnosti preferujete:  

 série dílčích workshopů dle aktuálních témat 

 pravidelné setkávání prostřednictvím videomeetingů 

- V průběhu realizace transformace ze zdrojů FST budu preferovat informace zejména o:  

 grantových schématech vyhlašovaných krajem a jinými lokálními vyhlašovateli 

 tematických výzvách vyhlašovaných ministerstvem 

Vzhledem k těmto zájmům budou pořádány další workshopy pro MSP, velké podniky, 

veřejnoprávní sektor či širokou veřejnost.  

V současné době se také pracuje na interaktivním webu, na kterém bude docházet 

k participaci s veřejností.  

 

Diskuze, různé 

Jan Vávra: Bude možné měnit alokaci pro dané programy v PSÚT nebo pouze v rámci 

specifických cílů programů? 

Vojtěch Franta: Ze stran ministerstev bylo doporučeno zůstat v alokaci na jednotlivé 

programy, přičemž je možné upravovat alokace na SC a konkrétní intervence. Zatím není jasné, 

do kdy bude nutné konkretizovat alokaci. Sestavuje se přehled programů pro možné čerpání, 

jehož cílem je navést případné zájemce o dotaci ke správnému zdroji financování. 

Jan Vávra: U některých SC není jasné, zda bude alokace dostačující, případně zda není 

zbytečně vysoká, členové Platformy nemají jasná data a nemohou tak dojít k relevantním 

závěrům. 

Vojtěch Franta: Z tohoto důvodu byl návrh alokace zaslán k připomínkování a očekává se 

diskuze nad konkrétními možnostmi během následujících měsíců. Součástí PSÚT jsou mj. 
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analytické části srovnávající určité ukazatele, na základě kterých se dospělo k návrhu rozdělení 

alokace pro jednotlivé SC.  

Jan Vávra: Participace by měla být samostatným specifickým cílem v průběhu implementace 

OP ST, případně součástí programu 4 Spolupráce. 

Vojtěch Franta: Problematika participace je zahrnuta v PSÚT. V případě samostatného 

specifického cíle je otázkou, kdo by měl být uznatelným žadatelem. Předpokládáme, že 

participace bude mj. činností strategického projektu předkládaném Karlovarským krajem. Kraj 

by měl být zároveň hlavním nositelem agendy participace, a tudíž musí počítat s touto oblastí 

ve svém rozpočtu. 

Ondřej Pašek: Návrh samostatného SC k participaci byl navrhnut z toho důvodu, aby se této 

participace mohly projektově účastnit také jiné subjekty (neziskové organizace, místní akční 

skupiny, spolky, obce aj.) a aby byla daná jasná struktura a podmínky implementace 

participace v území. Kraj může realizovat svůj projekt, přičemž není jasné, zda bude možné 

v tomto projektu zapojit další subjekty. V případě samotného SC může kraj hrát roli 

koordinační. Spojili jsme se s odborníky na dané téma a chceme se zapojit do příprav 

samostatného SC, případně začlenit participaci do již připraveného PSÚT.  

Široká veřejnost potřebuje slyšet nejen otázky alokace a možnosti financování projektů, ale 

především celkovou vizi transformace kraje.  

 

Předseda Platformy požádal o vyjádření členů, zda souhlasí s návrhem sdílení zápisů z jednání 

Platformy. Členové PS s tímto návrhem souhlasili. Na webových stránkách RSK budou pod 

nově vzniklou složkou PS Platforma vkládány schválené zápisy z jednání. 

 

Závěr 

Závěrem proběhla diskuze nad termínem 6. jednání Platformy. Termín nebyl jasně stanoven, 

členové Platformy tak budou o termínu dalšího jednání informováni v dostatečném předstihu. 

 

ÚKOLY: 

SRSK  

- vkládat finální verze zápisů na webové stránky RSK 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

 

Zapsal Sekretariát RSK KVK, 22.06.2021     


