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Zápis ze 4. 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:  31. května 2021 

Účastníci: viz prezenční listina 

 

 

Jednání bylo zahájeno:       14:00 hod. 

Jednání bylo ukončeno:      15:35 hod. 

 

Program: 

Zahájení 
1. Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace (verze 3.0) 

2. Specifické cíle PSÚT a diskuze k vahám specifických cílů a jednotlivých alokací 

3. Prezentace příkladů dobré praxe (Re-set, AMO)  

4. Představení a diskuze k návrhu připravit strategii zapojení místních (Chebsko za klima, Hnutí 

DUHA, Sokolovská beseda a další)  

Diskuze, závěr 

 

Zahájení 

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

úvod přivítal všechny účastníky jednání a nastínil přítomným program jednání. 

 

1. Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace (verze 3.0) 

(PSÚT) 

Ing. arch. Vojtěch Franta seznámil s aktuálním vývojem. Zastupitelstvo Karlovarského kraje 

schválilo 24.5.2021 verzi 3.0 PSÚT. Vláda rozhodla v týž den o rozdělení alokace OP ST mezi 

uhelné kraje, kdy pro KVK byla určena alokace ve výši 6,3 mld. Kč. Kraj s touto alokací 

nesouhlasí a naváže komunikaci k tomuto tématu na národní i evropské úrovni.  
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Mgr. Věra Kořánová Frimlová představila aktuální informace o postupu prací na PSÚT, 

strategických projektech pro Operační program Spravedlivá transformace (OP ST) a 

připravovaných aktivit. V současné době dobíhá hodnocení projektů, poté dojde ke 

schvalování těchto projektů v RSK a ZKK. Prezentace k tomuto bodu je přílohou zápisu.  

 

2. Specifické cíle PSÚT a diskuze k vahám specifických cílů a jednotlivých alokací 

Předseda Platformy představil návrh na rozdělení alokací pro specifické cíle k OP ST, který je 

přiložen k zápisu. Z celkové alokace přidělené pro Karlovarský kraj bude směřovat 3 mld. Kč 

pro strategické projekty. Zbylá alokace 3,3 mld. Kč bude rozdělena do grantových schémat a 

tematických výzev. Po finálním zpracování rozdělení alokace bude představena také tzv. mapa 

intervencí, kde budou nastíněny další možné zdroje financování.  

Navržené rozdělení alokace bude zaslán všem členům PS Platforma k připomínkám.   

 

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

zodpovězeny. 

Markéta Hendrichová: Je možné ještě zaslat připomínky či doplnění k PSÚT  za Krajské sdružení 

Místních akčních skupin? 

Vojtěch Franta: Zaslání připomínek určitě uvítáme, mohou být zaslány společně 

s připomínkami k Návrhu rozdělení alokace. 

Ondřej Pašek: Bude možné seznámit se s návrhy strategických projektů dříve, než budou 

schváleny a odeslány na ministerstvo? 

Vojtěch Franta: Přijaté strategické projekty stále prochází fází hodnocení.  

 

Následně byly ze strany předsedy PS Platforma shrnuty dosavadní kroky spojené s participací 

aktérů v regionu na přípravách PSÚT: 

 Série workshopů  

 Komise Rady KK pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku 

 Regionální stálá konference  

 PS Platforma pod RSK 

 Webové stránky RSK 

V přípravě jsou následující aktivity: 

 Nový web, který má distribuovat potřebné informace o problematice OP ST do území 

 příprava videokonferenčního veřejného projednání, které se uskuteční 7.6.2021. 

Odkaz na projednání bude zaslán členům Platformy. 

 BRAIN TRUST – poradní orgán Karlovarského kraje pro transformaci 

https://www.rskkvk.cz/dotace/fond-pro-spravedlivou-transformaci/?lang=cs
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 8/2021 fórum pod názvem Lepší Karlovarský kraj ve spolupráci s Karlovarským 

filmovým festivalem 

3. Prezentace příkladů dobré praxe (Re-set, AMO)  

Předseda Platformy předal slovo dalším přednášejícím, kteří představili příklady dobré praxe. 

Příklady spravedlivé transformace ze zahraničí (Německo, Švédsko, Slovensko) byly 

prezentovány Kristinou Zindulkovou za Asociaci pro mezinárodní otázky. Participativní 

workshop pořádaný v Sokolově, jeho výsledky a doporučení prezentoval Mikuláš Černík za 

Platformu pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set. Prezentace jsou přílohou zápisu. 

 

4. Představení a diskuze k návrhu připravit strategii zapojení místních (Chebsko za klima, 

Hnutí DUHA, Sokolovská beseda a další)  

Zdeňka Brožová (Chebsko za klima): Jedním z předpokladů pro úspěšnost transformace 

vnímáme také právě participační proces. Chebsko za klima spolupracuje s dalšími spolky, 

částečně mapují situaci v okolí, shodujeme se, že veřejnost prozatím nemá dostatek informací 

o transformaci, případně nejsou srozuměni s vizí. Ve spolupráci s dalšími subjekty byl sepsán 

otevřený dopis, který byl podepsán celkem 14 signatáři z řad místních organizací. V tomto 

dopise se navrhuje včlenit širokou participaci přímo do Plánu spravedlivé územní 

transformace. Dopis byl zaslán také členům Rady Karlovarského kraje členům Platformy. 

Ondřej Pašek (hnutí DUHA): Je potřeba rozlišit přípravy na strukturovaný, jasně daný PSÚT 

jakožto implementační dokument OP ST a transformaci kraje jako celku. Je zapotřebí zapojit 

širokou veřejnost, včetně studentů, zaměstnanců současných uhelných provozů, seniorů ad. 

Aby mohla probíhat participace během implementace OPST, je základní podmínkou vymezit 

finanční prostředky pro danou oblast. Proto by bylo vhodné zařadit do PSÚT specifický cíl s vizí 

zapojení široké veřejnosti. 

 

5. Diskuze a závěry 

Miroslav Balatka: Jakým způsobem bude propagováno plánované veřejné projednání 7.6.? 

Květa Hryszová: Informace o projednání bude vyvěšena na stránkách Karlovarského kraje, 

Regionální stálé konference a přes oficiální facebookový účet Karlovarského kraje. Zároveň 

bude pozvánka na projednání zasílána na veřejnoprávní subjekty s prosbou o distribuci do 

území, prostřednictvím Karlovarské agentury rozvoje podnikání, Czechinvestu a Krajské 

hospodářské komory. Chceme také oslovit školy a studenty. 

 

 

Závěrem setkání proběhla diskuze nad termínem dalšího setkání Platformy. Termín bude 

upřesněn v pozvánce na 5. jednání Platformy. 

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/210602-pozvanka-transformace.aspx
https://www.rskkvk.cz/aktualita/verejne-projednani-psut/54


 
Stránka 4 z 4 

 

ÚKOLY: 

Členové PS Platforma  

- Zaslat připomínky k Návrhu na rozdělení alokací pro specifické cíle – termín 9.6.2021 

SRSK  

- Zaslat k připomínkování Návrh na rozdělení alokací pro specifické cíle – splněno, 

zasláno 1.6.2021 

- Zaslat strategické projekty k seznámení se členům Platformy – termín dle uspořádání 

5. jednání Platformy 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Plán spravedlivé územní transformace – verze 3.0 

3. Návrh na rozdělení alokací pro specifické cíle v rámci příprav na OP ST 

4. Prezentace představené na jednání 

 

 

Zapsal Sekretariát RSK KVK, 2.6.2021     


