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Karlovarské inovační centrum (KIC)

Jedná se o vybudování v území zcela jedinečné inovační infrastruktury - Karlovarského inovačního centra (KIC), jejímž cílem je zvýšení
intenzity výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v kraji mezi podnikatelskými subjekty, veřejným sektorem a výzkumnými
pracovišti. Projekt zahrnuje výstavbu víceúčelového komplexu budov KIC - Krajské inovační centrum (VTP, který se skládá ze čtyř
vzájemně propojených objektů). Komplex KIC zahrnuje administrativní prostory pro inkubaci, dále laboratorní, poloprovozní a nezbytné
zázemí spolu s konferenčním sálem.

Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a
kreativní kancelář - 4K

Cílem je nastartovat systematické transformační změny v celém KK, přispět k transformaci ekonomiky a diverzifikaci do nových odvětví,
ke kterým má KK dlouhodobě předpoklady a již dnes vysoký exportní potenciál. Krajská kulturní a kreativní kancelář - 4K, která se stane
hlavním koordinátorem a spolutvůrcem infrastruktury kult. a kreativní odvětví (KKO). Činnost bude zaměřena na podporu kreativity ve
výchově a vzdělávání, podporu začínajících podniků, mikropodniků a malých firem, umění, kulturních a výzkumných institucí, včetně
podpory rozvoje center.

vl:aštovka

Hlavním cílem projektu je ekonomické znovuoživení města. Dílčími cíli je vzdělanější a motivovanější komunita, která sama pracuje nebo
řídí vlastní podnikání a tvoří vyšší přidanou hodnotu. Tito lidé se více seberealizují, mají vyšší nároky na služby, jsou spokojenější a tvoří
sebevědomější společnost a přispívají tak ke změně celého regionu.
Projekt vl:aštovka představuje nástroj pro realizaci ekonomických i širších společenských změn v souladu s transformačním plánem
Karlovarského kraje. Cílem projektu je podpora podnikání (vč. mikropodnikání), zvyšování produktivity práce a přidané hodnoty, změna
struktury zaměstnanosti v regionu, zvýšení resilience a příspěvek ke klimatickým cílům EU. Oblasti, na které se projekt zaměřuje, jsou:
podnikání, zaměstnanost, cestovní ruch, vzdělávání. Za projektem vl:aštovka stojí vybudování nové inovativní instituce, která svou
činností bude podporovat lokální ekonomiku. Formálně bude instituce založena jako příspěvková organizace. Instituce bude působit jako
lokální ekonomické centrum, které v rámci své činnosti bude nabízet široké spektrum nástrojů sloužící k naplnění výše uvedených cílů.

Cílem projektu je vytvořit prostředí pro rozvojové předpoklady, které umožní zásadně transformovat centrum Sokolova. Nový
multifunkční areál s nadregionálním významem bude svou atraktivitou a přesahem lákat investory, podporovat inovace, rozvíjet
ekonomiku založenou na vyšší přidané hodnotě, propojovat kreativní odvětví s tradičním průmyslem, vytvářet podmínky pro růst
vzdělanosti a kvalifikace, apod.
Krajský Business Park Sokolov (KBPS)
Na území projektu vzniknou prostory (budovy, kanceláře) pro podnikový sektor se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a
konkurenceschopných výrobků a služeb nebo se zaměřením na greenjobs. Projektem také vytvoříme podmínky pro vznik zázemí pro
firmy i jednotlivce, provozující tzv. kreativní řemesla (IT, architektura, marketing, umění, design atd.).
Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace vzdělávacího zázemí Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy
Vary. Cílem projektu je též zvýšit podnikavost zejména mladých lidí a v oborech, které budou v kraji užitečné, tedy podpořit
ekonomickou transformaci kraje. Podpora kreativity zároveň povede ke zvyšování předpokladů dětí a studentů k dalšímu studiu a
Rekonstrukce a modernizace Střední
k rozvoji jejich dovedností, takže se dobře uplatní ve svobodných povoláních a ve firmách, které budou zavádět digitalizaci - Průmysl 4.0.
uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Díky projektu dojde k vytvoření podmínek pro rozvoj tradičních odvětví se zaměřením na keramiku, sklo a porcelán, která jsou v rámci
Karlovy Vary
kraje jedinečná, pro inovaci vzdělávacího obsahu a rozvoj kreativních oborů a oborů se zaměřením na ekologii a životní prostředí,
s potenciálem dalšího rozvoje v návaznosti na vyvíjející se požadavky na vzdělávací proces a na transformační proces průmyslových
odvětví Karlovarského kraje.

Agentura pro transformaci Karlovarského kraje

Sokolovská investiční a green development

Cílem projektu je zajistit institucionalizovanou podporu transformace Karlovarského kraje prostřednictvím Agentury pro transformaci
Karlovarského kraje, která bude poskytovat metodickou, znalostní, analytickou a konzultační podporu všem aktérům transformace dle
modelu quadruple helix za účelem udržitelného rozvoje kraje ve všech třech pilířích udržitelného rozvoje - ekonomickém, sociálněspolečenském i environmentálním. Strategický rozvoj - Aktivitami v tomto pilíři bude poskytovat analytické podklady a poradenství pro
plánování změn v Karlovarském kraji ve všech oblastech souvisejících s jeho rozvojem a podílet se na koordinaci přípravy a
implementaci SMART řešení. Digitalizace - V rámci této oblasti bude agentura zajišťovat poradenství a podporu realizace projektů
založených na SMART řešení a ICT projektech. Investiční centrum - Aktivity se budou soustředit na identifikaci potenciálu rozvoje
Karlovarského kraje prostřednictvím podpory investičních i neinvestičních projektů.

Projekt zahrnuje přípravu lokalit pro nová odvětví, konkrétní pilotní projekty a vybudování servisní organizace na podporu přípravy zón,
profesní přípravu pracovní síly a marketingovou komunikaci.
Hlavním posláním projektu je využít potenciálu území po ukončení těžby uhlí pro vznik celých nových odvětví, která se dynamicky
rozvíjejí v souvislosti s odklonem od fosilních paliv.Vize projektu je atraktivní nabídka uhlíkově neutrálních nemovitostí pro rychlý vstup
investorů z oblastí čisté mobility, akumulace energie, výroby vodíku, zpracování kovů vzácných zemin opřená o profesionální tým
projektových manažerů území.
Hlavním cílem je příprava lokalit pro etablování sektoru čisté mobility a nové energetiky v regionu, realizace pilotních projektů a
vybudování podpůrného týmu.

Předmětem projektu je regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec, kulturní památky, nacházející se na nejvyšším vrcholu Krušných
hor. Jeho počátek se datuje rokem 1900 a od roku 2003 je jeho vlastníkem město Boží Dar.
Obsahem projektu je zhotovení projektové dokumentace vč. zajištění všech povinných stanovisek, vyjádření apod., následně pak
stavební práce pro kompletní regeneraci historického objektu s přilehlým okolím se dvěma novými stavbami, které citlivě dotvoří jeho
Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a
konečný architektonický ráz. Přínosem projektu je obnova chátrající kulturní památky a jeho okolí. Projekt výrazně přispěje k trvale
jeho okolí
udržitelnému cestovnímu ruchu, který je významný v rozvoji Karlovarského kraje, a zvýší potenciál a ekonomickou stabilitu celé oblasti.
Klínovec je destinací pro zimní a letní turistiku, nacházející se v blízkosti státní hranice. Proto dopad projektu bude na krajské i na
mezinárodní úrovni.

Centrum lázeňského výzkumu (CLV)

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality
Medard

Chytrá krajina 2030+

Projekty byly schváleny RSK KVK jako strategické projekty Karlovarského kraje na svém zasedání dne 16.6.2021.

Smyslem projektu je v souvislosti s útlumem těžby rozvíjet segment lázeňství jako příležitost pro zvýšení konkurenceschopnosti regionu.
Cílem je posílení jedné z domén specializace KK (lázeňství) zaváděním inovací, prováděním nezávislého výzkumu a vývoje, edukací a
popularizací odvětví. Výzkum se bude soustředit na environmentální, klinické, historické a socioekonomické aspekty lázeňství. Cílem
projektu je provádění nezávislého výzkumu a vývoje zaměřeného na objektivizaci účinků lázeňské léčby, využití lázeňských programů
v prevenci zdravotních a psychických obtíží, výzkum přírodních léčivých zdrojů, historické a socioekonomické aspekty lázeňství. Výsledky
výzkumu a vývoje budou uplatňovány v praxi v podobě inovací v lázeňství a přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a
středních podniků v regionu i k podpoře lázeňství jako tradičního odvětví. Strategický projekt rozvoje ILaB je postaven tak, aby zajistil
rychlý rozvoj výzkumu v KVK a následně získání vysokoškolského vzdělávání do kraje. To, že kraj nemá dostatečně velké a výkonné
výzkumné zařízení, jej zásadním způsobem handicapuje ve srovnání s ostatními kraji v republice.
Předmětem projektu je inženýrská a stavební příprava území v okolí jezera Medard pro další využití tohoto území pro aktivity, které
přinesou udržitelnou revitalizaci a resocializaci území po ukončení těžby a návrat lidí. Tato příprava území je základem pro další
investice, které v území návazně proběhnou a přinesou rozvoj lokality i celého regionu, neboť se jedná o unikátní rozvojovou lokalitu s
mezinárodním potenciálem.
Příprava území podpoří resocializaci regionu, vznik nových inovativních firem a pracovních míst mimo sektor těžebního průmyslu. Bez
provedení přípravných prací v lokalitě není možné realizovat navazující investiční aktivity vedoucí k vytvoření podmínek pro udržení a
návrat lidí do lokality a jejich plnohodnotný život (volný čas, rekreace atd.). Celkovým smyslem projektu je vytvořit podmínky pro
resocializaci území díky atraktivnímu a udržitelnému pojetí celé lokality.
Cílem projektu je utvoření rámce na využití potenciálu Karlovarského kraje a dosáhnutí stavu, který umožní stabilizaci řešeného území
jako místa preferovaného pro život. V cílovém stavu bude území kraje nabízet dostatek pracovních míst pestře rozmístěných v různých
odvětvích splňujících v maximální možné míře principy oběhového hospodářství, bude optimalizováno využití krajinného prostoru pro
požadované aktivity tak, aby nedocházelo k poškozování životního prostředí a přírody a zároveň, aby byla krajina schopna odolat
nadcházející klimatické změně. Projekt v rámci víceúrovňového řešení využití potenciálu území Karlovarského kraje zpracuje
environmentální a urbánní postupy s respektováním limitů probíhajících klimatických změn a příležitostí daných jedinečnými
charakteristikami území kraje. Cílem je na základě analýzy stavu krajin (lesozemědělská, posttěžební, urbanizovaná i industriální) a
jejich hlavních limitů stanovit postupy pro plánování a realizaci jejich budoucí podoby včetně ověření prostřednictvím pilotních
projektů.

