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Zápis z 2. 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:  1. dubna 2021 

Účastníci: viz prezenční listina 

 

 

Jednání bylo zahájeno:       09:00 hod. 

Jednání bylo ukončeno:      10:50 hod. 

 

Program: 

1. Úvodní slovo, přivítání členů 
2. Aktuální informace ke Statutu a jednacímu řádu Platformy, členství 
3. Aktuální informace o postupu prací na PSÚT kraje - prezentace spol. AQE advisors, 

a.s. 
4. Výzva k předkládání strategických projektů - prezentace spol. AQE advisors, a.s. 
5. Workshopy – průběžná informace - prezentace spol. AQE advisors, a.s. 
6. Doporučení pro RSK  
7. Diskuse a závěry 

 

1. Zahájení 

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

regionu, na úvod přivítal všechny účastníky jednání. 

2. Aktuální informace ke Statutu a jednacímu řádu Platformy, členství 

Dále pak Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů, informovala členy o zapracování 

došlých připomínek ke Statutu a jednacímu řádu Platformy. 

Připomínky ke statutu a jednacímu řádu z 1. jednání Platformy: 

1) Mgr. Jana Mračková Vildumetzová - Rozhodování ohledně přítomnosti hostů by mělo 

náležet Platformě nikoli předsedovi / místopředsedovi 
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Zapracováno – Statut - čl. 3 odst. 1 – odstraněn bod g) Předseda rozhoduje o 

přizvání hostů k projednání určitých bodů programu jednání. 

- čl. 3 odst. 3 – bod d) – doplněna věta: zda bude takový host 

na jednání přizvaný, rozhoduje Platforma dle Jednacího 

řádu v úvodu jednání Platformy 

2) Ing. Ivana Jágriková - do jednacího řádu zapracovat způsob hlasování alespoň formou 

prosté nadpoloviční většiny. 

Zapracováno – Jednací řád - čl. 4 odst. 3 – doplněna věta: Platforma schvaluje 

prostou nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů nebo jejich zástupců. 

 

3) Ing. Ivana Jágriková - do jednacího řádu do čl. 3 doplnit i možnost účasti hostů. 

Zapracováno – Jednací řád - čl. 3 odst. 4 – pokud bude zaměněno slovo 

„odborníci“ za „hosté“, bude připomínka splněna.  

 

4) Mgr. Vlastimil Veselý – členství v Platformě by mělo být dobrovolné 

Nezapracováno  

Ing. arch. Vojtěch Franta doporučil, aby forma členství nebyla Statutem a jednacím řádem 

upravována ze zúčastněných členů se nikdo nevyjádřil proti. 

 

3. Aktuální informace o postupu prací na PSÚT kraje  

4. Výzva k předkládání strategických projektů 

5. Workshopy – průběžná informace 

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

prezentace (příloha č. 3), která zahrnovala projednávané body programu 3 – 5, informoval 

členy platformy o postupu prací na PSÚT kraje o výzvě k předkládání strategických projektů a 

probíhajících workshopech.  

V rámci projednávání těchto bodů probíhala diskuze a jednotlivé dotazy byly v průběhu 

prezentace zodpovězeny. 

 

Zuzana Vondrová - Jak bude synchronizován plán transformace Karlovarského kraje 

s národním plánem? 

Jan Havránek– národní plán bude vycházet z krajských plánů, do 15. 4. 2021 musí kraje dodat  

předfinální verzi dokumentů. 

Tomáš Kábrt – do chatu jako možného partnera navrhnul www.partipationfactory.com a 

poděkoval za komunikaci a možnosti participace široké laické veřejnosti kraje na přípravě 

strategie. 

http://www.partipationfactory.com/
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Mikuláš Černík – vycházejí strategické projekty ze zásobníku projektů a je veřejně dostupná 

databáze absorpční kapacity? 

Jan Havránek – není podmínkou, aby předkládaný strategický projekt byl v zásobníku projektu 

již uveden. Kompletní zásobník zatím není veřejně dostupný, ale agregovaná data by bylo 

možné zveřejnit. 

Vojtěch Franta – část zásobníku projektů byla uveřejněna dle 11 (12) témat transformace. 

Pokusíme se nalézt způsob, jak zásobník projektů zveřejnit  za dodržení podmínek GDPR.  

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

s náměstkem hejtmana Ing. arch. Vojtěchem Frantou vyzvali členy Platformy, aby se 

prostřednictvím do emailů zaslané ankety v případě zájmu zapojili do mikrotýmů v rámci 

Platformy, kde bude možno v užším kroužku diskutovat o jednotlivých tématech PSÚT a zapojit 

se během příštího týdne do jeho příprav. Výstupy z těchto diskuzí budou předány jako 

doporučení pro RSK. 

Roman Kotilínek – lze se přihlásit jen k jednomu tématu nebo do více témat? 

Jan Havránek – záměrem byla účast jednoho člena v jednom mikrotýmu. 

AMSP – Pavel Vokáč – jak jsou v zásobníku projektů zahrnuty transformační projekty a jak se 

řeší nastavení trendů změny ekosystémů v regionu? 

Jan Havránek – zásobník projektů se tvořil bez znalosti pólů rozvoje, cíle transformace jsou 

známy až teď. Většina projektů v zásobníku projektů bude financována z jiných operačních 

programů. Strategické projekty musí mít transformační potenciál a musí naplňovat cíle 

transformace. 

Šimon Barczi – parametry výzvy (náklady na projekt) nejsou nastaveny tak, aby malé a střední 

podniky mohly předkládat strategické projekty. 

Vojtěch Franta – výše minimálních nákladů strategického projektu je definována 

Ministerstvem životního prostředí (MŽP). 

Jan Havránek – strategické projekty cílí spíše na veřejný sektor nebo na velké podniky. Malé a 

střední podniky budou cílit do tematických výzev a grantových schémat. 

Ivana Jágriková – je definováno procento spoluúčasti  podpory a budou se lišit procenta 

spoluúčasti podle typu žadatele?  

Jan Havránek – MŽP zveřejní informace k míře podpory příští týden (od 6. 4. 2021). Je 

připravena indikativní tabulka, která je aktuálně diskutována s MŽP a ostatními kraji. 

Kristina Zindulková – je plánována technická podpora pro malé obce pro přípravu projektů, 

které se potýkají s nedostatečnými kapacitami a know-how? 

Vojtěch Franta – probíhá komunikace s obcemi a workshopy. Finanční podpora pro obce a 

místní samosprávy je připravována jako paušální dotace ze strany MŽP a jako individuální 

dotace ze strany kraje. Pomoc a podpora obcím se řeší ve spolupráci s CzechInvest a Krajskou 
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hospodářskou komorou Karlovarského kraje. MŽP by mělo mít vyčleněnou částku 2 mld. Kč na 

technickou pomoc jednotlivým žadatelům, nyní se připravují jednotlivé kroky. 

 

6. Doporučení pro RSK  

Doporučení pro RSK budou RSK poskytnuty závěry po následujícím 3. jednání platformy a 

diskuzích mikrotýmů, kdy 23. 4. 2021 proběhne i jednání RSK. 

 

7. Diskuze a závěry 

Odkaz na zveřejněnou výzvu  pro předkládání strategických projektů - Veřejná výzva k 

předkládání strategických projektů OP ST | Regionální stálá konference Karlovarského kraje (rskkvk.cz)  

Odkaz na probíhající workshopy - POZVÁNKA na sérii workshopů pro podniky, města a obce v 

Karlovarském kraji k OP ST | Regionální stálá konference Karlovarského kraje (rskkvk.cz) 

 

Plánované prezentace 

Ing. arch. Vojtěch Franta doplnil, že na dnešní jednání byly plánované i některé prezentace, 

které budou přesunuty na některá z dalších jednání. Prezentace např: Informace od Evropské 

investiční banky, Centrum pro dopravu a energetiku, UJEP - prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 

V případě zájmu mohou své prezentace poskytnout i další členové Platformy. 

 

Závěrem setkání proběhla diskuze nad termínem dalšího setkání Platformy. Byl navržen 

termín 12. 4. 2021 od 14:00 hodin. Termín bude upřesněn v pozvánce na 3. jednání Platformy. 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

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

transformaci Karlovarského kraje“ 

3. Prezentace společnosti AQE Advisors, a.s. – Transformační Platforma Karlovarského 

kraje. 

 

Zapsala: Ing. Ivana Síbrtová      

https://www.rskkvk.cz/aktualita/verejna-vyzva-k-predkladani-strategickych-projektu-op-st/43
https://www.rskkvk.cz/aktualita/verejna-vyzva-k-predkladani-strategickych-projektu-op-st/43
https://www.rskkvk.cz/aktualita/pozvanka-na-serii-workshopu-pro-podniky-mesta-a-obce-v-karlovarskem-kraji-k-operacnimu-programu-spravedliva-transformace/42
https://www.rskkvk.cz/aktualita/pozvanka-na-serii-workshopu-pro-podniky-mesta-a-obce-v-karlovarskem-kraji-k-operacnimu-programu-spravedliva-transformace/42

