
Žadatel Název projektu
Náklady 

(mil. Kč)

Předpokládaná 

dotace

Typ 

projektu
Oblast FST1

Formální 

kritéria

Kritéria 

přijatelnosti

Věcné 

hodnocení

Transformační 

potenciál - 

počet bodů

Časová 

připravenost

Proveditelnost 

projektu

Navržená 

kategorie
Komentář

Karlovarský kraj Karlovarské inovační centrum (KIC) 500,0 425,0 INV

2. investice do zakládání nových 

podniků, mimo jiné prostřednictvím 

podnikatelských inkubátorů a 

poradenských služeb vedoucích k 

vytváření pracovních míst

ANO ANO ANO 90,0 vysoká proveditelný 1

Město Aš vl:aštovka 194,7 165,5 NEIV

2. investice do zakládání nových 

podniků, mimo jiné prostřednictvím 

podnikatelských inkubátorů a 

poradenských služeb vedoucích k 

vytváření pracovních míst

ANO ANO ANO 85,5 vysoká proveditelný 1

Karlovarský kraj

Rekonstrukce a modernizace Střední 

uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy 

Vary 680,0 578,0 INV

12. další činnosti v oblasti vzdělávání a 

sociálního začlenění, včetně, je-li to 

řádně odůvodněné, infrastruktury pro 

účely školicích středisek, zařízení péče 

o děti a starší lidi, jak bude uvedeno 

PSÚT v souladu s článkem 7.

ANO ANO ANO 82,0 nízká proveditelný 1

Karlovarský kraj

Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní 

kancelář - 4K 186,3 158,4 NEIV

2. investice do zakládání nových 

podniků, mimo jiné prostřednictvím 

podnikatelských inkubátorů a 

poradenských služeb vedoucích k 

vytváření pracovních míst

ANO ANO ANO 87,5 střední proveditelný 1

Karlovarský kraj Agentura pro transformaci Karlovarského kraje 216,9 184,4 NEIV

3. investice do výzkumu a inovací 

včetně investic do univerzit a veřejných 

výzkumných institucí a podpora 

přenosu pokročilých technologií

ANO ANO ANO 78,0 střední proveditelný 1

Karlovarský kraj Krajský Business Park Sokolov (KBPS) 450,0 382,5 INV

6. investice do regenerace a 

dekontaminace brownfieldů, obnovy 

půdy a případně zelené infrastruktury 

a projektů obnovy s přihlédnutím k 

zásadě „znečišťovatel platí“

ANO ANO ANO 83,0 nízká proveditelný 2

Institut lázeňství a 

balneologie, v. v. i. (ILaB) Centrum lázeňského výzkumu (CLV) 325,5 276,7 NEIV

3. investice do výzkumu a inovací 

včetně investic do univerzit a veřejných 

výzkumných institucí a podpora 

přenosu pokročilých technologií

ANO ANO ANO 67,0 nízká
proveditelný s 

výhradou
2

Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s. Sokolovská investiční a green development 3 162,8 1 265,1 INV

6. investice do regenerace a 

dekontaminace brownfieldů, obnovy 

půdy a případně zelené infrastruktury 

a projektů obnovy s přihlédnutím k 

zásadě „znečišťovatel platí“

ANO ANO ANO 72,0 nízká
proveditelný s 

výhradou
2

Předložený projektový záměr má za cíl realizovat aktivity na pěti

lokalitách. Pro bližší posouzení daného záměru je nutné přiřadit

konkrétní finanční částky rozpočtu pro jednotlivé uvedené

lokality, aby bylo zřejmé náklady na tyto řádně posoudit. 

Česká zemědělská univerita v 

Praze (ČZU) Chytrá krajina 2030+ 313,0 266,1 INV

6. investice do regenerace a 

dekontaminace brownfieldů, obnovy 

půdy a případně zelené infrastruktury 

a projektů obnovy s přihlédnutím k 

zásadě „znečišťovatel platí“

ANO ANO ANO 64,0 nízká
proveditelný s 

výhradou
3

Projekt může být považovaný za strategický pro Karlovarský kraj

pouze v případě, že budou do projektu přidání oficiální partneři

z kraje (včetně finanční části rozpočtu), bude v projektu jasně

prokázaný dopad do území kraje a tento dopad a přínos pro

kraj bude zabezpečen i v době udržitelnosti.

Sokolovská uhelná, právní 

nástupce, a.s. Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard 583,0 233,2 INV

6. investice do regenerace a 

dekontaminace brownfieldů, obnovy 

půdy a případně zelené infrastruktury 

a projektů obnovy s přihlédnutím k 

zásadě „znečišťovatel platí“

ANO ANO ANO 67,0 nízká
proveditelný s 

výhradou
3

město Boží Dar

Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho 

okolí 420,0 357,0 INV

6. investice do regenerace a 

dekontaminace brownfieldů, obnovy 

půdy a případně zelené infrastruktury 

a projektů obnovy s přihlédnutím k 

zásadě „znečišťovatel platí“

ANO ANO ANO 72,0 nízká
proveditelný s 

výhradou
3

Předložený záměr je v souladu s RIS strategií Karlovarského

kraje a je možné ho vnímat jako impuls pro vybudování

turistické a volnočasové destinace podporující rozvoj cestovního

ruchu v Karlovarském kraji. Z předloženého záměru se ale zdá,

že některé aktivity nejsou v souladu s pravidly FST. V rámci

předloženého strategického projektu bude možné podpořit

pouze ty aktivity, které budou s příslušným nařízením v souladu.

Přehled strategických projektů Karlovarského kraje v rámci OP ST - souhrn hodnocení

Obecná připomínka pro všechny náměty strategických projektů:

Při následné přípravě projektů je nutné koordinovat přípravné 

kroky s KÚ Karlovarského kraje s cílem zajistit synergie a 

podpořit komplementarity a naopak zabránit případným 

překryvům. Zároveň je nutné především u projektů zařazených 

do kategorie 1 neotálet s přípravou, aby byly projekty 

realizovatelné v plánovaném harmonogramu. 

Při detailní přípravě je také třeba rozpracovat udržitelnost 

projektu, aby bylo zřejmé, že po ukončení projektu bude s 

výstupy dále pracováno.


