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Zápis z 3. 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:  12. dubna 2021 

Účastníci: viz prezenční listina 

 

 

Jednání bylo zahájeno:       14:00 hod. 

Jednání bylo ukončeno:      16:00 hod. 

 

Program: 

1. Zahájení 
2. Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace kraje  
3. Prezentace hostů  
4. Diskuse 
5. Závěr 

 

1. Zahájení 

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

regionu a předseda PS Platforma pro transformaci Karlovarského kraje, na úvod přivítal 

všechny účastníky jednání.  

Ing. Ivana Jágriková požádala členy PS o dodatečné zařazení zástupců MAS Vladař a MAS 

Živých vod, a to již na zahájené 3. jednání Platformy. Žádost byla členy Platformy schválena, 

zástupci budou zařazeni do seznamu členů.  

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

připomínek do Statutu a Jednacího řádu dle posledního projednání na 2. setkání Platformy. 

Dokumenty jsou připraveny k odsouhlasení Regionální stálou konferencí na jejím zasedání dne 

23.4.2021.  
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2. Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace kraje 

(PSÚT) 

Ing. arch. Vojtěch Franta seznámil s aktuálním vývojem. K 15. 4. 2021 bude předkládána 

pracovní verze PSÚT na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Následně bude tento návrh 

konzultován s regionálními aktéry (orgány kraje, zapojení veřejnosti aj.). Vzhledem k tomu, že 

sběr strategických projektů probíhá až do konce dubna a následně bude probíhat hodnocení 

těchto projektů, bude vhodné využít tento čas k projednání PSÚT s širokou odbornou 

veřejností. Od 15. 6. budou vyhodnocené projekty překlápěny do PSÚT. Finální verzi PSÚT by 

mělo schvalovat Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 28.6.2021. Na radě kraje byl dne 

12.4.2021 schválen záměr předkládání strategických projektů za Karlovarský kraj, na ZKK bude 

projednáno 26.4.2021.  

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

dalších potřebných kroků. V prezentaci, která je též přílohou zápisu, jsou doplněny typové 

podporované intervence, navrhované finanční mechanismy a příjemci. Jelikož se blíží termín 

finalizace první verze výstupu, je v současné době potřeba zahájit k tomuto připomínkové 

řízení. Prezentace bude zaslána členům Platformy, kdy budou moci připomínkovat všech 17 

navržených specifických cílů. Během následujících dnů se pak ke specifickým cílům (SC) sejdou 

skupiny dle typu SC. 

 

V rámci projednávání bodu probíhala diskuze a jednotlivé dotazy byly v průběhu prezentace 

zodpovězeny. 

Ondřej Knotek: Bude návrh odesílaný na MMR 15. 4. již se zapracovanými došlými 

připomínkami nebo se odešle nejdříve bez připomínek a následně bude zaslána verze po 

zapracování připomínek? 

Jan Havránek: s MMR je domluven takový postup, kdy se Plán bude postupně precizovat. Na 

MMR bude zaslána verze k 15. 4. a formou změnových listů budou následně zasílány 

aktualizace návrhu.  

Vojtěch Franta: Kdy bude představena výše spoluúčasti? Bude Karlovarský kraj řadit specifické 

cíle dle priorit a případně navrhovat jejich alokace?   

Jan Havránek: Výše podpory zatím není dána, bude se řešit i v návaznosti na další operační 

programy. V prezentaci je znázorněna Idea podpory, nepředpokládají se výrazné změny. 

Současně navržené specifické cíle jsou spíše obecné, v průběhu léta se plánuje upřesnit 

specifická pravidla pro žadatele a příjemce.  

Ondřej Pašek: Jakým způsobem se bude moci odborná veřejnost a aktéři v území zapojit do 

výběru strategických projektů? Počítá se s určitou modifikací projektů, případně dalším kolem 

hodnocení veřejností i po zapracování do Plánu? 

Jan Havránek: V průběhu května se počítá s připomínkovým řízením pro širokou zájmovou 

veřejnost. K dalšímu hodnocení nejspíše nedojde. Hodnotící proces je již navržen: formální 
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náležitosti, překryv s dalšími OP, odborné věcné hodnocení. Do hodnocení budou zahrnuti 

experti na danou problematiku. Celkem budou dva hodnotící posudky ke každému projektu. 

Následně zasedne panel expertů, který bude řešit projekty v určitém souladu, vytvoří se 

seznam bodů na základě doporučení a finálně budou projekty schvalovány RSK. Projekty 

budou zároveň projednány na Komisi pod MMR.  

Kristina Zindulková: Jak bude probíhat vytvoření zmíněného panelu expertů/hodnotitelů? 

Jan Havránek: Je vytvořena výzva pro zapojení expertních hodnotitelů, během těchto dní bude 

vyhlášena. Zároveň se spolupracuje s řídícími orgány OP k oslovení hodnotitelů. 

Roman Kotilínek: K hodnocení je důležité také zahrnout regionální aktéry, kteří mohou 

k návrhu vnést potřebné poznatky o potřebách v regionu. 

Miroslav Makovička: FST je směřován do inovací, na které není náš kraj připraven. Prioritně 

bychom se měli zabývat přípravou projektů. Pokud nebudou připraveny projekty, nebude 

místní komunální sféra schopna čerpat z Fondu. 

Vojtěch Franta: Tato Platforma pod RSK podporuje přípravu projektů, nicméně není na 

přípravu primárně určena. Příprava projektu je důležitá, i proto jsou do Platformy přizváni 

zástupci regionálních aktérů k předání informací do území. Projekty menšího charakteru 

mohou být připravovány do vyhlášení výzev, které se očekává během příštího roku. 

Jana Krejsová: Máme posílat i takové projekty, o kterých víme, že mají přesah/překryv s jinými 

zdroji? 

Jan Havránek: Ano. V rámci FST se zaměřujeme také na tzv. slepá místa, nebo se může jednat 

o projety, které se do OP nevejdou. Může se tak podat formou komplexního projektu pro celé 

území. 

Jan Kuchař: Musíme nejdříve ujasnit způsob, vizi transformace celého regionu.  

Jan Havránek: Během příprav na FST a vize Karlovarského kraje jsme kladli otázku, v čem je 

kraj rozdílný oproti jiným, i zahraničním regionům. V důvodové zprávě je vydefinována 

argumentace k transformační cestě.  

Vojtěch Franta: K tomuto se pojí také prioritizace specifických cílů. Na základě hodnocení a 

prioritizace dojde k podobě transformační vize.  

Zdeňka Brožová: Je v plánu zapojit do příprav také veřejnost?  

Jan Havránek: Transformační plán musí reagovat na parametry Green Deal a požadavky 

Evropské komise. Široká veřejnost nemusí na tyto parametry reagovat specificky. 

S projednáním širokou veřejností se počítá v průběhu května. 
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3. Prezentace hostů 

Andrea Ferjenčíková a Peter Chovan, zástupci Evropské investiční banky (EIB), představili 

prostřednictvím přiložené prezentace Mechanismus spravedlivé transformace (MST) v ČR, 

především roli EIB a příklady financovaných projektů. Projekty, programy i pilíře spadající pod 

MST budou implementovány skrze EIB. V roce 2020 přijala EIB ambiciózní strategii a cíle 

s Klimatickou bankou EU, jejíchž součástí je mj. alokovat v ročních investicích do roku 2025 

min. 50 % do tzv. zelených projektů, což může ohrozit nedostatečně připravené regiony.  

Kristina Zindulková, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), nastínila příklad spravedlivé 

transformace ze zahraničí, zejména příklad participace na Slovensku. K představení úplné 

prezentace zástupkyně AMO vzhledem k časovému hledisku nedošlo. Seznámení proběhne 

dle dohody členů Platformy na dalším jednání, přičemž prezentace bude zaslána s předstihem 

společně s pozvánkou a programem k jednání. 

 

4. Diskuze a závěry 

Ivana Jágriková: proběhlo jednání MAS napříč dotčenými třemi uhelnými regiony se 

zástupcem MŽP (Hlaváček), kde se řešily také síťové, sdružené projekty za MAS. Výsledkem 

jednání byla shoda MAS Ústeckého a Moravskoslezského kraje nad podáním strategického 

projektu týkající se animace území – pomoc s přípravou projektů, motivace a poradenství pro 

další operační programy. Plánuje Karlovarský kraj podobnou myšlenku?  

Vojtěch Franta: Karlovarský kraj má ambici podat projekt pro vznik Transformační 

agentury/subjektu, který bude pomáhat s transformací regionu napříč území, s přípravou na 

transformaci a nové programové období.  

 

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

termín 3. 5. 2021 od 14 hodin. Termín bude upřesněn v pozvánce na 4. jednání Platformy. 

 

ÚKOLY: 

Členové PS Platforma  

- Zaslat připomínky k návrhu PSÚT na adresu vera.koranova@kr-karlovarsky.cz - termín 

pátek 16.4.2021  

SRSK  

- Zaslat k připomínkování prezentaci s návrhem specifických cílů PSÚT – splněno, 

zasláno dne 13.4.2021 

- Zaslat prezentaci k představení Dobré praxe v zahraničí (AMO) společně s pozvánkou 

a programem na 4. jednání Platformy 

 

mailto:vera.koranova@kr-karlovarsky.cz
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Přílohy: 

1. Prezenční listina 

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

kraje. 

3. Prezentace zástupců Evropské investiční banky  

 

Zapsal Sekretariát RSK KVK     


