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Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

16. řádné jednání 

 

Zápis 

 

Místo konání:  Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy 

Vary, zastupitelský sál 

Datum:  08. září 2020 

Účastníci:  dle prezenční listiny 

Č.j.: KK/341/OŘP/20  

 

Jednání bylo zahájeno:       14:00 hod. 

Jednání bylo ukončeno:      16:45 hod. 

 

1) Zahájení 

Společné jednání Regionální stálé konference Karlovarského kraje (dále jen „RSK“) a Rady 

hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (dále jen „RHSD“) zahájil místopředseda 

RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný. Zároveň omluvil předsedu RSK a RHSD Mgr. Petra 

Kubise, který se z pracovních důvodů nemohl jednání účastnit. 

Místopředseda RSK konstatoval, že na jednání je přítomno 13 členů RSK a 7 členů 

předsednictva RHSD, a RSK je tudíž usnášeníschopná. 

Na úvod přivítal místopředseda RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný přizvané hosty: 

 pana Ing. Miloše Soukupa, DiS., vedoucího oddělení RE:START Ministerstva pro 

místní rozvoj 

Schválení programu 

Místopředseda RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný uvedl, že program byl spolu s pozvánkou 

členům RSK zaslán. Program jednání byl promítnut na slidu. 

Program jednání byl členy Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

a Předsednictvem Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje schválen: 

Pro – 17, zdržel se – 0, proti – 0 
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Místopředseda RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný předal slovo Mgr. Věře Kořánové Frimlové, 

vedoucí oddělení projektových činností a metodiky Krajského úřadu Karlovarského kraje, která 

uvedla plnění usnesení z předchozích jednání: 

- 14. řádné jednání RSK 

o RSK požadovala na národní úrovni v rámci přípravy programového období EU 

2021 – 2027 a uplatňování principů územní dimenze vytvoření specifického 

integrovaného nástroje – ITI pro strukturálně postižené kraje, případně jiného 

alternativního nástroje, který bude vhodně řešit specifické potřeby uhelných 

regionů.  

o Mezi strukturálně postiženými regiony (kraji) a MMR probíhají intenzivní 

jednání o podpoře těchto krajů v budoucím programovém období. Na jednání  

17. prosince 2019 došlo ke shodě, že vhodným implementačním nástrojem pro 

území kraje je Regionální akční plán. Zde by bylo možné podpořit 

restrukturalizační projekty několika způsoby – možností stanovení specifických 

kritérií v národních výzvách pro kraje RE:START, vytvořením seznamů 

restrukturalizačních projektů, jež budou oprávněny čerpat z výzev, bonifikací 

projektů ze strukturálně postižených regionů a mechanismem pro podporu 

strategických projektů. Nástroj ITI pro území kraje není v tuto chvíli vhodné 

řešení, nicméně v obou krajích bude pro celou metropolitní oblast (městské 

území včetně jeho funkčního zázemí) implementován nástroj ITI (ITI Ostravské 

aglomerace a ITI Karlovarské aglomerace), pro venkovské oblasti bude možné 

využít nástroje komunitně vedeného místního rozvoje, který pokrývá převážnou 

většinu území České republiky. 

- 15. jednání per rollam 

o Byla schválena Aktualizaci 4. Akčního plánu Strategie hospodářské 

restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. 

Předseda RSK KVK a předseda RHSD KK byli pověřeni podpisem Protokolu o 

projednání návrhu 4. Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace 

Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. 

o Protokol byl podepsán. 

2) Aktualizace členů a stálých hostů RSK a jejich náhradníků 

Místopředseda prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný předal slovo Mgr. Věře Kořánové Frimlové, která 

uvedla změny na pozicích členů RSK a stálých hostů 

 Změna na pozici člena RSK - zástupce Svazu měst a obcí – místo Bc. Pavla Straky, 

nově Ing. Josef Švajgl, starosta obce Drmoul 

 Změna na pozici náhradníka člena RSK – zástupce Svazu měst a obcí – místo Ing. Josefa 

Švajgla, nově Lucie Hostašová, starostka obce Hory 

 Změna na pozici stálého hosta (Agentura pro podnikání a inovace) místo Mgr. Lukáše 

Kadlece nově Bc. Tomáš Picka 
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 Změna na pozici stálého hosta (Svaz dopravy a průmyslu ČR) místo Ing. Tomáše 

Příhody, nově Michal Lehký 

 Změna na pozici stálého hosta (Agentura CzechInvest) místo Ing. Nikol Noskové (dříve 

Klimajové), nově Silvie Böhmová Dubová 

 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské 

a sociální dohody Karlovarského kraje 

 schvaluje  

aktualizované složení členů RSK, jejich náhradníků a stálých hostů a jejich náhradníků 

Pro – 17, zdržel se – 0, proti – 0 

 

 

3) Aktualizace 4. Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje a souvisejících dokumentů 

Místopředseda prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný předal slovo Ing. Milošovi Soukupovi, který 

uvedl přítomné do problematiky programu RE:START, jehož cílem je hospodářské oživení 

regionů, vykazujících dlouhodobě špatný stav ekonomiky a vysokou koncentraci sociálních 

problémů (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj). 

Dále uvedl informace o 4. aktualizaci Akčního plánu pro roky 2020-2021, která je 

zpracovávána Národním výkonným týmem RE:START ve spolupráci s RSK Karlovarského, 

Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Z důvodu pandemie COVID-19 bylo nutné opětovně 

zahájit sběr podnětů, které reflektují dopady pandemie.  

Celkem je pro AP 2020-2021 navrženo 18 opatření, z toho 13 zcela nových a 5 aktualizovaných 

původních opatření. Předpoklad projednání na Vládě ČR je podzim 2020 a následná realizace 

těchto opatření pak v období 2020-2030. 

 

Ing. Miloš Soukup informoval také o Aktualizaci Strategického rámce strategie RE:START, 

kdy došlo k aktualizaci Vstupní analýzy v únoru 2020 a aktualizaci Strategického rámce 

v březnu 2020. Součástí aktualizace Strategického rámce je navržení nového pilíře 

Transformace energetiky, který má za cíl využít transformace energetiky a těžby uhlí k rychlejší 

změně struktury hospodářství a k jeho modernizaci a zmírnit negativní důsledky této změny 

pro strukturálně postižené kraje. 

 

Ing. Ivana Jágriková, předsedkyně krajské sítě MAS KK, vznesla dotaz, proč je podpora 

komunitní energetiky v opatření pouze v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a přitom 

komunitní energetika bude velké téma i v Karlovarském kraji, zejména na Sokolovsku. Ing. 

Miloš Soukup vysvětlil, že opatření původně vznikalo jako hromadné, pak se rozdělilo a je stále 

v diskuzi a vidí prostor pro mezirezortní připomínkové řízení, kde by byla možnost jedné 
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společné fiše a výzva by měla být bodová. Je třeba si říct, co by Karlovarský kraj potřeboval a 

samostatně zahrnout do opatření. Na základě této diskuze bylo přijato usnesení, že Karlovarský 

kraj požaduje zahrnout do opatření IV. F.3.1 a IV.F.3.2. 

 

Ing. Ivana Jágriková se dále dotazovala, zda v rámci opatření IV. F3.4 Fond na přípravu 

strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci bude možné využít Fond také 

na přípravu jiných projektových záměrů či zda se uvažuje na národní úrovni o jiné podpoře pro 

přípravu projektů. Ing. Miloš Soukup nastínil, že na MMR probíhají jednání také ohledně tzv. 

Recovery Resilience Facility, který by mohl disponovat nástrojem na pomoc strukturálně 

postiženým regionům při tvorbě projektových záměrů. 

 

V 14:39 přišel člen RSK pan JUDr. Radan Večerka. Počet členů RSK se zvýšil na 14 členů. 

Počet členů předsednictva RHSD zůstává stejný, tj. 7 členů. 

 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské 

a sociální dohody Karlovarského kraje 

 schvaluje 

aktualizaci 4. Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje vč. příloh č. 2 – Podrobný popis opatření SAP ÚK, 

MSK a KVK 2020 – 2021 a č. 3 – Implementační zásady, 

 požaduje 

zahrnout do opatření IV. F.3.1. a IV. F.3.2. také Karlovarský kraj  

 bere na vědomí 

doplněnou aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje, 

 pověřuje 

předsedu Regionální stále konference Karlovarského kraje a předsedu Rady hospodářské a 

sociální rady Karlovarského kraje podpisem Protokolu o společném projednání. 

Pro – 18, zdržel se – 0, proti – 0 

Ve 14:50 odešel člen RSK Ing. Jan Bureš. RSK zůstala usnášeníschopná v souladu s článkem 

2, odst. 2 Statutu RSK a Jednacího řádu RSK Článek 4, odst. 3.  

 

Počet členů RSK se snížil na 13 členů. Počet členů předsednictva RHSD zůstává stejný, tj. 7 

členů. 
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4) Informace o stavu přípravy projektových záměrů k Fondu pro spravedlivou 

transformaci 

Místopředseda prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný předal slovo Ing. Jiřímu Štěrbovi, zástupci 

zmocněnce hejtmana Karlovarského kraje pro RE:START a uhelnou platformu. Který 

představil základní informace a realizované kroky v rámci přípravy na Fond pro spravedlivou 

transformaci.   

Fond pro spravedlivou transformaci (dále jen FST) je klíčovým nástrojem a vedle programu 

InvestEU (sdružování privátních investic) a nástrojem půjček pro veřejnou správu poskytovaný 

Evropskou Investiční bankou je jedním ze tří pilířů mechanismu pro spravedlivou transformaci. 

FST je zaměřen na podporu území, která jsou nejvíce postižena transformací na klimatickou 

neutralitu a bude prováděn v rámci sdíleného řízení v úzké spolupráci s vnitrostátními, 

regionálními a místními orgány a zúčastněnými stranami. 

Karlovarský kraj se momentálně intenzivně připravuje na příchod nového Fondu. Ve spolupráci 

s krajskými aktéry připravili zástupci kraje analýzu dat k projektové přípravě a následně 

vytvořili projektové fiše pro transformační projekty. Příprava na realizaci projektů, které by 

měly být podpořeny v rámci JTF, patří mezi priority Karlovarského kraje. 

V současné době disponuje Karlovarský kraj seznamem více než 80 projektů v různém stavu 

připravenosti, na jejichž základě bylo připraveno 10 projektových fiší o celkovém finančním 

objemu téměř 37 mld. Kč.  

Dalším plánovaným postupem je oslovení a rozvíjení spolupráce s dalšími případnými nositeli 

projektových záměrů a stakeholdery v Karlovarském kraji, pokračování spolupráce s již 

oslovenými aktéry a vytipování dalších potenciálních projektových fiší. 

 

Alexandr Terek, zástupce Svazu měst a obcí a starosta města Horní Slavkov, upozornil na 

potřebu komunikace projektových záměrů se všemi obcemi Karlovarského kraje, jelikož 

mohou svými projekty přispět k plánování projektových fiší. 

V rámci tohoto bodu bylo dále řešeno, jaké konkrétní projekty mohou být zařazeny do Fondu 

pro spravedlivou transformaci. Ing. Jiří Štěrba upozornil, že záleží, co bude ve finálním návrhu 

Nařízení. Nyní je v jednání třetí kompromisní Návrh nařízení Fondu pro spravedlivou 

transformaci a předmětem jednání v Evropské komisi je stále i podpora plynu, to potvrdila i 

paní Dostálová, tajemnice RHSD, a Ing. Soukup, vedoucí oddělení RE:START, který doplnil, 

že podpora plynu by měla jít zejména z Modernizačního Fondu, ale je třeba sledovat vývoj 

jednání v Evropské komisi.  
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K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské 

a sociální dohody Karlovarského kraje 

 bere na vědomí 

stav přípravy projektů k Fondu pro spravedlivou transformaci 

pro – 17, zdržel se – 0, proti - 0 

 

V 15:30 hod ukončil místopředseda RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný společné jednání RSK 

a Předsednictva RHSD a vyhlásil na 15 minut přestávku.  

V 15:45 hod byla místopředsedou RSK zahájena druhá část jednání RSK. Celkem bylo 

přítomno 11 členů RSK a byla tak usnášeníschopná. 

V 15:30 odešel člen RSK Ing. Jaroslav Bradáč a v 15:35 člen RSK i RHSD Ing. Jan Novotný. 

RSK zůstala usnášeníschopná v souladu s článkem 2, odst. 2 Statutu RSK a Jednacího řádu 

RSK Článek 4, odst. 3. Počet členů RSK se  tedy snížil na 11 členů. 

Během přestávky přijel Mgr. Ondřej Pergl z Ministerstva pro místní rozvoj. 

 

Místopředseda RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný navrhl přesun bodu č. 8 Informace o 

přípravě a realizaci integrovaného nástroje ITI na území Karlovarského kraje před bod č. 5 

Jmenování nového zvoleného zástupce do Národní stálé konference z důvodu dřívějšího 

odchodu prezentujícího. Tato změna programu byla členy RSK odsouhlasena. 

 

5) Informace o přípravě a realizaci integrovaného nástroje ITI na území Karlovarského 

kraje 

Místopředseda RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný předal slovo Mgr. Pavlíně Stracheové, 

zástupkyni Magistrátu města Karlovy Vary, která přiblížila přítomných aktuální informace 

v rámci příprav a implementace integrovaného nástroje ITI na území Karlovarského kraje, 

 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje  

 bere na vědomí 

informace o přípravě a realizaci integrovaného nástroje ITI na území Karlovarského kraje  

Pro - 11, zdržel se - 0, proti – 0 
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V 16:00 odešla Mgr. Pavlína Stracheová, náhradnice člena RSK. RSK zůstala 

usnášeníschopná. Počet členů RSK se snížil na 10 členů. 

 

6) Jmenování nového zvoleného zástupce do Národní stálé konference 

Místopředseda RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný, uvedl další bod jednání, jímž bylo 

jmenování nového zvoleného zástupce do Národní stálé konference (dále jen „NSK“). Zmínil, 

že NSK projednává otázky vztahující se k regionálnímu rozvoji a přípravě kraje na programové 

období 2021+ a uvedl, že je navrženo, aby do NSK byla jako zvolený zástupce RSK 

Karlovarského kraje zvolena Mgr. Věra Kořánová Frimlová, vedoucí oddělení projektových 

činností a metodiky (Sekretariát RSK), odboru řízení projektů. 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

• schvaluje 

záměr provedení změny zvoleného zástupce Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

v Národní stálé konferenci 

• schvaluje 

Mgr. Věru Kořánovou Frimlovou jako zvoleného zástupce Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje v Národní stálé konferenci. 

Pro – 10, zdržel se – 0, proti – 0 

 

7) Schválení Zprávy o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu KK za rok 2019 

Místopředseda RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný předal slovo Mgr. Věře Kořánové Frimlové, 

která shrnula základní informace ze Zprávy o hodnocení plnění RAP. Ta je každoročně 

zpracována Sekretariátem RSK. Zpráva je rozdělena do textové a tabulkové části a v podstatě 

dochází k porovnání přesných dat o předložených projektech s RAP. Na základě uvedeného 

srovnání je patrné, jakým způsobem dochází k plnění RAP.   

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

 • schvaluje 

Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu KK za rok 2019 

Pro – 10, zdržel se – 0, proti – 0 
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8) Informace z 15. zasedání Národní stálé konference 

Místopředseda RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný předal slovo paní Mgr. Věře Kořánové 

Frimlové, která stručně shrnula informace z jednání Národní stále konference, která se konala 

ve dnech 25. – 26. února 2020 v Broumově. 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

 bere na vědomí  

informace z 15. zasedání Národní stálé konference konané ve dnech 25. – 26. 2. 2020. 

Pro – 10, zdržel se – 0, proti – 0 

 

9) Informace z MMR 

Místopředseda RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný předal slovo panu Mgr. Ondřejovi Perglovi, 

který informoval o aktualitách z odboru regionální politiky MMR, aktualitách z kohezní 

politiky – programové období 2021-27, Akčním plánu 2021-22, regionálně specifických 

aktivitách, národních dotačních titulech MMR a mapovém serveru MMR. 

 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje 

 bere na vědomí informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Pro – 10, zdržel se – 0, proti – 0 

 

10) Informace o přípravě a realizaci SCLLD na území Karlovarského kraje 

Místopředseda RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný předal slovo paní Ing. Ivaně Jágrikové, 

zástupkyni Krajské sítě MAS Karlovarského kraje. 

Paní Ing. Ivana Jágriková představila obecnou vizi CLLD v programovém období 2021+. 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje  

 bere na vědomí 

informace o přípravě a realizaci SCLLD na území Karlovarského kraje 

Pro – 10, zdržel se – 0, proti – 0 
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11) Informace o tvorbě RAP2021+ a jeho schvalování  

Místopředseda RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný předal slovo paní Mgr. Věře Kořánové 

Frimlové, která informovala přítomné o aktualizaci Regionálního akčního plánu (dále jen 

RAP). Jedná se o národní investiční nástroj určený výhradně pro řešení územní dimenze fondů 

EU ve vybraných tématech.  

V současné době probíhá zpracování nového RAP2021+, který bude řešit následující tematické 

oblasti:  

1. Střední školství 

2. Silnice II. Třídy 

3. Deinstitucionalizace sociálních služeb – investiční část 

4. Zdravotnická záchranná služba 

5. Témata naplňující územní cíl SRR 21+ strukturálně postižené kraje RE:START-bude 

zapracováno po obdržení metodiky z MMR  

Sekretariát RSK KVK intenzivně spolupracoval s jednotlivými věcně příslušnými odbory 

Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚ KK, především Odbor školství, mládeže a 

tělovýchovy, dále Odbor regionálního rozvoje, Odbor zdravotnictví, Odbor dopravy a 

silničního hospodářství, Odbor sociálních věcí, Odbor bezpečnosti a krizového řízení).  Získané 

informace byly využity taktéž při tvorbě RAP. Sekretariát RSK taktéž prostřednictvím e-

mailové komunikace oslovil v červenci r. 2020 všechny obce a města Karlovarského kraje 

s žádostí o zaslání projektových záměrů z daných 4 oblastí.  

Na základě komunikace s výše uvedenými krajskými aktéry je sestaven předběžný seznam 

projektů z daných oblastí. Finální verze seznamu bude zaslána členům RSK ke schválení, 

nejspíše se bude jednat o schvalování korespondenční per rollam.  

 

K tomuto bodu přijala RSK usnesení: 

Regionální stálá konference Karlovarského kraje  

 bere na vědomí 

Informace o tvorbě RAP2021+ a jeho schvalování 

Pro – 10, zdržel se – 0, proti – 0 

 

 

 

Ukončení Regionální stálé konference 

Místopředseda RSK prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný poděkoval všem přítomným za účast a 

ukončil Regionální stálou konferenci v 16:45. 
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Zapsal: Sekretariát RSK 

 

V Karlových Varech, dne 07.10.2020     

 

 

 

 

Prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný 

Místopředseda Regionální stálé 

konference Karlovarského kraje 
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