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Zápis z 1. 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:  19. března 2021 

Účastníci: viz prezenční listina 

 

 

Jednání bylo zahájeno:       13:00 hod. 

Jednání bylo ukončeno:      15:00 hod. 

 

Program: 

1. Úvodní slovo, přivítání členů 
2. Seznámení s činností platformy 
3. Informace o statutu platformy            
4. Členství v platformě, návrh na postup volby předsedy a místopředsedy platformy 
5. Aktuální informace o stavu přípravy Fondu pro spravedlivou transformaci, Plánu 

spravedlivé územní transformace – prezentace spol. AQE advisors, a.s. 
6. Diskuse a závěry 
7. Různé 

 

1. Zahájení 

Ing. arch. Vojtěch Franta, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast transformace 

regionu, na úvod přivítal všechny účastníky jednání. 

2. Seznámení s činností platformy 

Dále pak Ing. arch. Vojtěch Franta, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast 

transformace regionu, seznámil členy s činnostmi platformy a její rolí v procesu transformace 

v Karlovarském kraji dle přiložené prezentace (příloha č. 2) 

 

3. Informace o statutu a jednacím řádu platformy 
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Ing. arch. Vojtěch Franta, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast transformace 

regionu, vyzval členy platformy k vznesení připomínek či doplnění statutu a jednacího řádu 

platformy, který jim byl zaslán před jednáním, a dále pak všechny zúčastněné požádal o jejich 

postupné představení se ostatním členům.  

Připomínky k jednacímu řádu: 

1. Mgr. Jana Mračková Vildumetzová  - doplnila, že rozhodnutí ohledně přizvaných hostů 

by mělo náležet celé platformě, nikoli pouze předsedovi nebo místopředsedovi. 

2. Ing. Ivana Jágriková – navrhla zapracovat do jednacího řádu způsob hlasování formou 

většinového souhlasu a zároveň do článku 3 Jednacího řádu doplnit i možnost účasti 

hostů dle Statutu 

 

4. Členství v platformě, návrh na postup volby předsedy a místopředsedy platformy 

Ing. arch. Vojtěch Franta, náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro oblast transformace 

regionu, na pozici místopředsedy nominoval Mg. Tomáše Lindu, MBA, který nominaci přijal. 

Mg. Tomáše Lindu, MBA na pozici předsedy nominoval Ing. arch. Vojtěcha Frantu, který také 

nominaci přijal. Nikdo ze zúčastněných neměl jiný protinávrh a všichni s nominacemi 

souhlasili. 

 

5. Aktuální informace o stavu přípravy Fondu pro spravedlivou transformaci, Plánu 

spravedlivé územní transformace – prezentace spol. AQE Advisors, a.s. 

Zástupce společnosti AQE Advisors, a.s. Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA dle přiložené 

prezentace (příloha č. 3) informoval členy platformy o stavu příprav Fondu pro spravedlivou 

transformaci a Plánu spravedlivé územní transformace. 

6. Diskuse a závěry 

V rámci diskuze informovala Andrea Ferjenčíková, zástupkyně Evropské investiční banky, o 

možnosti financování nákladů spojených s přípravou projektů v rámci transformace kraje 

z programu technické pomoci. Prezentace k této problematice je dostupná na 

www.dotaceeu.cz. 

Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní, konstatoval, že prezentovanému Plánu spravedlivé 

územní transformace chybí jasně učený cíl transformace. Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA 

reagoval na tuto připomínku s tím, že cíl transformace ještě není definován, přesto že by měl 

již být, z důvodu časové tísně a je potřeba vícero aktivit v přípravě Plánu spravedlivé územní 

transformace dělat souběžně. Cíl transformace bude definován. 

Ze strany členů vzešly návrhy na doplnění členů platformy: Tomáše Kábrta, zástupce dalších 

MAS v Karlovarském kraji – MAS 21, MAS Krušné hory západ, zástupce regionální destinační 

agentury Živý kraj a zástupce všech ORP v Karlovarském kraji – ideálně vedoucí odborů, kteří 

mají v gesci rozvoj měst a obcí. 
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Další jednání platformy proběhne na přelomu měsíce března a dubna 2021 a bude upřesněn 

a spolu se zápisem a přílohami budou zaslány členům kontakty na členy platformy. 

 

7. Různé 

Závěrem setkání proběhla diskuze nad termínem dalšího setkání Platformy. Navrhovaný 

termín 31. 03. 2021 nebyl vyhovující pro všechny zúčastněné, termín bude upraven a účastníci 

budou včas obeznámeni s novým termínem. 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Prezentace k 1. jednání Pracovní skupiny při Regionální stálé konferenci „Platforma pro 

transformaci Karlovarského kraje“ 

3. Prezentace společnosti AQE Advisors, a.s. - Stav příprav Fondu pro spravedlivou 

transformaci a Plánu spravedlivé územní transformace. 

 

Zapsala: Ing. Ivana Síbrtová      


