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Zápis z 6. 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:  30. července 2021 

Účastníci: viz prezenční listina 

 

 

Jednání bylo zahájeno:       13:00 hod. 

Jednání bylo ukončeno:      14:30 hod. 

 

Program: 

Zahájení 

1. Intervenční logika Plánu spravedlivé územní transformace 

2. Participace v rámci příprav Plánu spravedlivé územní transformace 

3. Prezentace strategických projektů včetně procesu hodnocení 

Závěr 

 

Zahájení 

Vojtěch Franta, předseda PS Platforma pro transformaci Karlovarského kraje, na úvod přivítal 

všechny účastníky jednání. Představil a uvítal Jana Hlaváčka z oddělení spravedlivé 

transformace Ministerstva životního prostředí (MŽP). 

Roman Kotilínek omluvil Ivu Kalátovou z jednání z rodinných důvodů. 

 

1. Intervenční logika Plánu spravedlivé územní transformace, participace v rámci příprav 

Plánu spravedlivé územní transformace  

Vojtěch Franta seznámil účastníky jednání s aktuálním vývojem. Plán spravedlivé územní 

transformace (PSÚT) schválený na Zastupitelstvu KVK 28.6.2021 do úrovně programů byl 

zaslán na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Na jednání Vlády ČR 15.9.2021 budou 

představeny další detaily PSÚT (intervenční logika a nastavení indikátorů). Na daném jednání 
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bude zároveň představeno první nastavení Operačního programu Spravedlivá transformace 

(OP ST), k tomu bude následovat proces schvalování SEA a zpětná vazba od Evropské komise. 

Intervenční logika byla v hrubé podobě zaslána MMR. Momentálně bude probíhat precizace 

intervenční logiky dle potřeb v území a diskuzí se zapojenými aktéry.  

Do příprav na OP ST a PSÚT byla a bude zahrnuta veřejnost, a to třemi způsoby: 

- Nastavování celkové architektury PSÚT 

- Obecné nastavení podpory, témat (momentálně probíhá) 

- Konkretizace, finalizace nastavení podpory 

Karlovarský kraj stojí o participaci veřejnosti, v případě nastavování cílů budeme požadovat, 

aby součástí byla i široká participace, jako např. v oblasti vzdělávání a sociální oblasti. 

 

V současné době jsou plánované aktivity: 

- Série setkání cílené na neúspěšné žadatele potenciálních strategických projektů, kdy 

bude nastíněn možný další postup. 

- Příprava mapy překryvů intervencí z PSÚT KVK a ostatních dotačních  

příležitostí – OP ST je pouze dílčím zdrojem financování projektů, je možné využít další 

operační programy v rámci programového období 2021-2027. Proto je potřeba vnímat 

možnosti a zdroje financování v širokém měřítku. 

- Vyjednávání sady a výše indikátorů – s MŽP se uvažuje o jednotné sadě indikátorů pro 

všechny uhelné kraje podle zamýšlených intervencí.  

 

Intervenční logika PSÚT se skládá z celkem 6 programů Tradice, Inovace, Znalosti, Spolupráce, 

Regenerace a Energie a materiály. Zvažované podpory v rámci těchto programů nejsou finální, 

jedná se o návrh, který se v současnosti stále konkretizuje. Všechny programy včetně návrhu 

zvažovaných podpor v rámci programů jsou více představeny v přiložené prezentaci. 

 

Jan Hlaváček doplnil informace k míře spoluúčasti. Ze strany MŽP bude zaslán přehled pravidel 

veřejné podpory pro lepší orientaci. U projektů bez veřejné podpory může být podpora vysoká 

až 85 %, u veřejné podpory bude podpora nižší. Upravená pravidla regionální investiční 

podpory je pro Karlovarský kraj příznivá, podpora se oproti minulému období zvyšuje 

v průměru kolem 50 %. Momentálně však není možné jasně definovat konkrétní míru 

podpory, vše je zatím v jednání. Míra spolufinancování musí odpovídat potřebám 

dle intervenční logiky kraje. 
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V rámci projednávání bodů probíhala diskuze a jednotlivé dotazy byly v průběhu prezentace 

zodpovězeny. 

Ondřej Pašek: Menší subjekty, jako např. neziskové organizace, menší obce a další nedisponují 

potřebnou kapacitou pro přípravu projektů i pro zafinancování přípravy projektů. Proto je 

velice důležité myslet na tyto aktéry v území a zachovat pro ně co možná nejvyšší míru 

podpory, tak aby mohly do OP ST taktéž předkládat projektové záměry. 

Na setkání s náměstkem hejtmana Vojtěchem Frantou, MŽP a MMR bylo projednáno téma 

zapojení široké veřejnosti do transformace. Spravedlivá transformace je potřeba vysvětlovat 

široké veřejnosti a zapojovat ji do příprav. V PSÚT by se tak mělo počítat s participací, která by 

měla být rozdělena mezi 4 kategorie:  

o Typové aktivity – pro začínající podnikání, kvalitní vzdělávání, urbanistický rozvoj, 

přírodní a kulturní dědictví aj. participace v podobě kulatých stolů, online jednání, 

hlasování atd. Participace v tomto směru bude součástí typových aktivit v projektu, 

která mohou být uznatelná; 

o Participace během příprav a realizace strategických projektů - participační proces 

(veřejné debaty, příprava informačních materiálů a další formy); 

o Krajská systematická participace – kraj v rámci PSÚT připraví strategie pro dané 

oblasti, přičemž bude počítat s mírou participace dotčených aktérů; 

o Vytvoření kapacit pro participaci – v kraji je nedostatečná kvalifikace i kvantifikace 

odborníků. Je potřeba poskytnout vzdělávání, metodické vedení a zajišťovat kvalitní 

participaci. Nabízí se včlenit tuto oblast do Transformační agentury, která byla 

schválena jako strategický projekt. 

Cílem je, aby široká participace proběhla a byla možnost zapojit do ní veškeré možné aktéry 

od nejnižší úrovně obce, až po nejvyšší úroveň participace na krajské úrovni. 

 

Vlastimil Veselý: Předpokládáte, že návrh intervenční logiky v každém programu bude 

projednáván s experty? Bude možnost návrh připomínkovat? 

Vojtěch Franta: Určitě ano. Diskuze nad navrhovanými intervencemi proběhne v průběhu 

srpna. Momentálně může zůstat v obecné rovině a postupně se bude precizovat.  

 

2. Prezentace strategických projektů včetně procesu hodnocení 

Věra Kořánová Frimlová informovala o procesu hodnocení projektových záměrů a představila 

schválené strategické projekty. 

Dne 31.03.2021 vyhlásil Karlovarský kraj ve spolupráci s MMR výzvu na předkládání 

strategických projektů v rámci OP ST, příjem žádostí byl ukončen dne 30.4.2021. Současně 

probíhala výzva pro zájemce o pozici externího hodnotitele strategických projektů. 



 
Stránka 4 z 5 

Celkem bylo předloženo 46 žádostí potenciálních strategických projektů, které byly 

hodnoceny z formálního hlediska, kritéria přijatelnosti a věcného hlediska. Hodnocení 

probíhalo až do 1.6.2021. Ze všech projektových záměrů jich 20 splňovalo kritéria přijatelnosti, 

následně jich celkem 11 prošlo věcným hodnocením a byly tak zařazeny do seznamu 

strategických projektů. 

Na 19. řádném jednání rozšířené Regionální stálé konference dne 16.06.2021 došlo ke 

schválení PSÚT verze 4.0 a seznamu strategických projektů. Následně byly oba body 

projednány Zastupitelstvem Karlovarského kraje. 

MMR a MŽP doporučilo rozdělit 11 projektů do tří kategorií dle počtu bodů v transformačním 

potenciálu, následně validované o připravenost a proveditelnost. Strategické projekty jsou 

podrobněji představeny v přiložené prezentaci. 

- Projekty v kategorii 1: Krajské inovační centrum, Agentura pro transformaci, 

Umělecko-průmyslová škola keramická a sklářská, vl:aštovka, Kulturní a kreativní 

odvětví - krajská  kulturní a kreativní kancelář – 4K 

- Projekty v kategorii 2 – Krajský Business Park Sokolov, Sokolovská investiční a green 

development, Centrum lázeňského výzkumu 

- Projekty v kategorii 3 – Regenerace brownfieldu Klínovec, Revitalizace a resocializace 

Medard, Chytrá krajina 2030+ 

Sekretariát RSK výsledky hodnocení vyvěsil na stránky RSK KVK a rozeslal nositelům 

projektových záměrů dopis s vyrozuměním. Se všemi schválenými i neschválenými projekty se 

bude pracovat dál. Pokud projekt nebyl zařazen mezi strategické projekty, neznamená to jeho 

vyřazení z dalších možností financování v rámci OP ST. Projekt může stále žádat o podporu 

z tematických výzev či grantových schémat, na které je potřeba se momentálně zaměřit.  

 

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

zodpovězeny. 

Jan Vávra: Celková výše všech strategických projektů odpovídá 3-3,5 mld. Kč. Co se stane 

v momentě, kdy schválené strategické projekty nebudou dostatečně připraveny? 

Věra Kořánová Frimlová: Požadavky na dotaci jsou brány z popisů ve studiích proveditelnosti, 

míra podpory uvedená ve studiích ale nemusí odpovídat finální míře spolufinancování. U 

některých projektů je dle studiích proveditelnosti požadována větší míra podpory, než bude 

možná v ostré výzvě podle pravidel OP ST. Může tak dojít k segregaci celkové požadované 

částky. Projektů bylo potřeba schválit více, aby v případě nezájmu či nedostatečné přípravě 

byly projekty náhradní.  
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Ondřej Pašek: Měli členové RSK při hlasování dostupné všechny studie proveditelnosti? Kde 

na stránkách lze nalézt podklady k projektům? Bylo by možné zveřejnit studie proveditelnosti 

na stránkách RSK? 

Věra Kořánová Frimlová: Seznam schválených strategických projektů je nahrán jako 

podkladový materiál k 19. jednání rozšířené RSK. Členové RSK měli k dispozici agregované 

informace o projektech. Informace pro veřejnost ohledně strategických projektů budou 

součástí plánovaných workshopů. Sekretariát RSK prozatím nemá v plánu zveřejňovat 

kompletní studie proveditelnosti pro veřejnost.  

Vojtěch Franta: Členům RSK a zastupitelům KVK byly poskytnuty materiály obsahující studie 

proveditelnosti a hodnocení projektů. Cílem je, aby informace o procesu hodnocení i výběru 

projektů byly co nejvíce sdílené. V jakém detailu sdílet informace o dané problematice se 

projednává také s MMR, MŽP a dalšími uhelnými kraji. 

Ondřej Pašek: V rámci mezí ochrany obchodních a osobních dat by bylo vhodné zveřejnit 

informace o strategických projektech pro širokou veřejnost. 

 

Jarmila Chvojanová: Bude kraj pracovat také s projekty, které nebyly schválené jako 

strategické? 

Vojtěch Franta: Ano. Se všemi nositeli projektů je plánováno sejít se nad dalším postupem. 

Projekty nezařazené do seznamu strategických projektů budou moci stále žádat v OP ST 

v rámci tematických výzev či grantových schémat. U některých projektů dochází k překryvům 

s jinými operačními programy, proto je nutné nad dalším postupem diskutovat.  

 

 

Závěr 

Vojtěch Franta poděkoval všem účastníkům jednání. Dne 30.8.2021 se bude konat 20. jednání 

RSK KVK, kde budou představeny výstupy z jednání PS Platforma. Termín dalšího setkání bude 

stanoven i s ohledem na plánované jednání RSK. 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Prezentace k jednání  

 

Zapsal Sekretariát RSK KVK, 12.08.2021     

https://www.rskkvk.cz/zasedani-regionalni-stale-konference

