Regionální stálá konference Karlovarského kraje
18. řádné jednání

Zápis

Místo konání:

jednání proběhlo formou videokonference přes aplikaci TEAMS

Datum:

23.04.2021

Účastníci:

dle prezenční listiny
Č.j.: KK/872/RR/21

Jednání bylo zahájeno:

10:00 hod.

Jednání bylo ukončeno:

13:04 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 předseda RSK
Ing. Petr Kulhánek. Zároveň omluvil stálého hosta Mitr. Prot. Mgr. Josefa Hauzara a Ing.
Davida Koppitze, kteří se nemohli jednání zúčastnit.
Místopředseda RSK konstatoval, že na jednání je přítomno 18 členů RSK a 11 členů
předsednictva RHSD, a RSK je tudíž usnášeníschopná.
Na úvod přivítal předseda RSK Ing. Petr Kulhánek přizvané hosty:




Pana Ing. Jana Kříže, náměstka pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných
nástrojů z MŽP
pana Ing. Miloše Soukupa, vedoucího oddělení RE:START
Ing. Květu Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektů a Ing. Jana Havránka z firmy
AQE advisors a.s.

Schválení programu
Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek 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 – 16, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 8

Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
RE:START v Karlovarském kraji II“
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Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek předal slovo Mgr. Věře Kořánové Frimlové, ze sekretariátu
RSK, která uvedla plnění usnesení z předchozího 17. řádného jednání RSK ze dne 9.3.2021,
kde RSK:


souhlasila

s vymezením území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III na území
Karlovarského kraje, dle přílohy


potvrdila,

že na každém území, vymezeném v jednotlivých přílohách, bude realizován jeden projekt
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP III)


pověřila

předsedu RSK k podpisu Stanoviska Regionální stálé konference k vymezení území
realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III na území Karlovarského kraje
Protokol byl podepsán předsedou RSK KK a zaslán Ing. Ivaně Jágrikové, předsedkyni krajské
sítě MAS.

2) Aktualizace členů a stálých hostů RSK a jejich náhradníků
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Mgr. Věře Kořánové Frimlové, ze sekretariátu RSK,
která uvedla změny na pozicích členů RSK, stálých hostů a jejich náhradníků.
Změna na pozici člena RSK – Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
Dne 24.3.2021 obdržel Sekretariát RSK KK žádost o změnu člena RSK KK za organizaci
Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje:
 místo pana Ing. Jana Novotného, nově nominován Ing. Tomáš Musil, IEn
Zároveň se změnou člena RSK za organizaci KHK KK souhlasí předseda RSK KK se
zasíláním podkladů na jednotlivá jednání RSK KK nejen na e-mail nově nominovaného člena,
ale taktéž na e-mail: info@khkkk.cz.
Nominace na pozici náhradníka člena RSK – Sdružení místních samospráv ČR
Dne 29.3.2021 obdržel Sekretariát RSK KK žádost o nominaci na pozici náhradníka člena RSK
KK za organizaci Sdružení místních samospráv ČR. Do tohoto dne nebyl náhradník ustanoven:
 nově jako náhradník člena RSK KK byl nominován Ing. Josef Radek, starosta obce
Těšovice
Zároveň s nominací náhradníka člena RSK za organizaci SMS ČR souhlasí předseda RSK
KK se zasíláním podkladů na jednotlivá jednání RSK KK nejen na e-mail člena RSK KK, ale
taktéž na e-mail: info@smscr.cz
Nominace na pozici náhradníka člena RSK – Svaz měst a obcí ČR
Dne 9.4.2021 obdržel Sekretariát RSK KK žádost o nominaci na pozici náhradníka člena RSK
KK za organizaci Svaz měst a obcí ČR. Do tohoto dne nebyl náhradník ustanoven:
Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
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nově jako náhradník člena RSK KK byla nominována Renata Oulehlová, starostka
města Sokolov
Na pozici člena RSK za Svaz měst a obcí ČR zůstává Alexandr Terek, starosta města Horní
Slavkov.
Doplnění jmen 2 stálých hostů z PS Platforma pro transformaci Karlovarského kraje
Dne 19.3.2021 proběhlo první setkání Pracovní skupiny Platforma pro transformaci
Karlovarského kraje. V rámci jednání byli do funkce předsedy a místopředsedy PS zvoleni: Ing.
arch. Vojtěch Franta a Mgr. Tomáš Linda MBA. Dle Usnesení ze 17. jednání RSK KK dne
09.03.2021 se předseda a místopředseda Pracovní skupiny stali stálými hosty Regionální stálé
konference Karlovarského kraje.
Aktualizace zástupců RHSD v RSK po schválení aktualizovaného Statutu a Jednacího
řádu RSK
Sekretariát RSK KK obdržel dne 1.4.2021 oznámení o změně zástupce za RHSD, kteří byli
schváleni na jednání RSK dne 9.3.2021, po schválení nového Statutu a Jednacího řádu.
Místo Ing. Jana Novotného a jeho náhradníka Ing. Rudolfa Borýska – za zaměstnavatelské a
podnikatelské svazy, byli nově nominováni: Mgr. Tomáš Linda, MBA a jeho náhradník
Ing. Jan Novotný.
Aktuální složení členů RHSD v RSK KK, po schválení nového Statutu a Jednacího řádu:
 Pavel Růžička, náhradník Radovan Třešňák – za odborové svazy
 Ing. Vít Hromádko, náhradník Bc. Pavel Čekan – za veřejnou správu
 Mgr. Tomáš Linda, MBA, náhradník Ing. Jan Novotný – za zaměstnavatelské
a podnikatelské svazy
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


schvaluje

aktualizované složení členů RSK a jejich náhradníků


schvaluje

aktualizované složení stálých hostů


souhlasí

s aktualizací zástupců RHSD v RSK KK po schválení aktualizovaného Statutu a Jednacího řádu
RSK

pro – 17, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval - 7
Ve 10:17 se k jednání připojil Ing. Josef Švajgl. Počet členů RSK se zvýšil na 19 členů. Počet
členů předsednictva RHSD zůstává stejný, tj. 11 členů.
Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
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3) Aktuální dění v Modernizačním fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. Janu Křížovi, náměstku pro řízení sekce fondů
EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽ. Příspěvek se zaměřil na aktuální dění
v Modernizačním fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci (FST).
V rámci probíhající diskuze byly vzneseny dotazy od Ing. Jana Novotného a Ing. arch. Vojtěcha
Franty.
Ing. Novotný vznesl 3 dotazy ohledně rozdělení alokace OP ST (Operačního programu
Spravedlivá transformace) mezi 3 uhelné regiony (odpověď: rozdělení alokace bude vyplývat
dle mnoha kritérií. MŽP bere v potaz schopnost regionu čerpat peníze.), dále byla řešena výše
podpory podnikatelů (odpověď: dle pravidel veřejné podpory, paušálně nelze říci.
Kofinancování – veřejný sektor 85%, soukromý sektor – dle pravidel veřejné podpory.), a
maximální možná výše dotace na projekt financovaný z grantového schématu (odpověď: 200
tis. euro na 1 projekt podpořený z grantového schématu na malý projekt finálního
uživatele/žadatele).
Ing. arch. Franta se zeptal na projednání alokace OP ST na Vládě ČR dne 26.4.2021 (odpověď:
o tomto materiálu na Vládu pan náměstek neví, nejspíše projednáváno nebude) a na možnost
dalšího konstruktivního jednání mezi MŽP a Karlovarským krajem (odpověď: po projednání
připomínek od Karlovarského kraje k metodice k dalším diskuzím s největší pravděpodobnosti
dojde, komunikace mezi stranami je nastavena zdravě) .
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


bere na vědomí

Informace o aktuálním dění v Modernizačním fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci

pro – 19, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval - 6

4) 4. Akční plán Strategie RE:START, strategický rámec ve vazbě na Plán spravedlivé
územní transformace (PSÚT)
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. Miloši Soukupovi, z Ministerstva pro místní
rozvoj, vedoucímu oddělení RE:START, který nás informoval o 4. Souhrnném Akčním plánu
Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje,
který byl schválen Vládou na konci března letošního roku, aktualizovaném Strategickém rámci
hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje ve vazbě

Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
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na Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT). Přibyl nový horizontální pilíř –
Transformace energetiky.
Proběhla diskuze k danému tématu. Ing. Jan Novotný a Ing. Karel Jakobec vznesli dotazy
týkající se rozdílu/vazby mezi programem RE:START a OP ST a uznatelnosti nákladů.
Náklady do OP ST budou způsobilé od 1.1.2021, nesmí dojít k zahájení fyzické realizace
projektu. MŽP chce připravit nástroj na podporu projektové přípravy vyššího stupně. V této
fázi (aktuálně) se jedná o zpracování předběžné studie proveditelnosti, dokumentů ohledně
dopadu na životní prostředí. Až následně bude připraven nástroj na finančně náročnější
projektovou přípravu ze strany MŽP.
FST je úžeji zaměřen, především na transformaci energetiky a snižování dopadů klimatických
závazků. RE:START je od roku 2017 v běhu. Cílí i na výzvy z národních dotačních zdrojů,
vyjednávání specifických alokací a zvýhodnění žadatelů z 3 uhelných krajů, např. i v oblasti
zdravotnictví, kultury apod.
Byla diskutována opět výše dotace pro podnikatele. Ing. Soukup uvedl, že jak již bylo zmíněno
Ing. Křížem, v současné době se výše podpory pro podnikatele řídí pravidly veřejné podpory.
Může se stát, že v rámci strategických projektů dojde k individuální/specifickou notifikaci
veřejné podpory, ale nyní nelze takto předjímat.

K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


bere na vědomí

Informace o 4. Souhrnném Akčním plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje, aktualizovaný Strategický rámec hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje ve vazbě na Plán
spravedlivé územní transformace (PSÚT).

pro – 21, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 4
5) Pracovní skupina Platforma pro transformaci Karlovarského kraje
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. arch. Vojtěchu Frantovi, náměstku hejtmana,
který informoval o činnosti PS Platforma pro transformaci Karlovarského kraje, která byla
ustanovena na RSK KVK dne 9.3.2021, od té doby se sešla již 3x.
Pracovní skupina Platforma pro transformaci KK má zajistit participaci odborné veřejnosti
a organizací na společných jednáních tak, aby byla zachována nezávislost a zároveň expertní
náhled z mnoha úhlů pohledu. Navržení členové platformy jsou zástupci různých profesních
a neziskových organizací co nejširšího odborného spektra.
Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
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Pracovní skupina bude jednat v souladu s navrženým Jednacím řádem a Statutem.
Dne 19.3.2021 proběhlo první setkání Pracovní skupiny Platforma pro transformaci
Karlovarského kraje. V rámci jednání byli do funkce předsedy a místopředsedy PS zvoleni:
Ing. arch. Vojtěch Franta a Mgr. Tomáš Linda MBA.
Za účelem hodnocení přijatelnosti strategických projektů dle schématu procesu hodnocení je
nutné definovat odbornou pracovní skupinu. Z tohoto důvodu byli na 2. jednání PS - Platforma
pro transformaci Karlovarského kraje členové Platformy vyzváni k účasti v pracovních
skupinách dle své odbornosti. Z řad členů a hostů Platformy se přihlásili účastníci uvedení
v podkladovém materiálu k RSK KVK, navrhujeme vybrat členy a náhradníky, kteří budou
následně proškoleni. U členů odborných pracovních skupin bude posuzován případný střet
zájmů, přičemž v případě střetu zájmů se nebude daný člen vyjadřovat k danému projektu.
Ing. Květa Hryszová promítla seznam členů, kteří byli nominováni do pracovní skupiny pro
hodnocení strategických projektů a dále návrh, jak bude vybraná skupina pro danou oblast
zvolena. Přihlásilo se 22 zájemců, kteří projevili zájem být součástí pracovní skupiny pro
hodnocení strategických projektů. Tito byli rozděleni dle jejich profesní kvalifikace do 6 oblastí
(Tradice, Inovace, Znalosti, Spolupráce, Regenerace, Energie a materiály). Byl představen
návrh členů a jejich náhradníků.
Ing. Jarmila Chvojanová se přihlásila o slovo a uvedla, že se hlásila do pracovní skupiny pro
hodnocení strategických projektů a bohužel se nikde nenalezla. Ing. Jan Havránek z firmy AQE
advisors a.s. uvedl, že nakonec doporučili vytvořit 1 pracovní skupinu (PS) o 7 osobách, je tedy
možné, že paní Chvojanová nebyla vybrána do této PS. Pan Ing. Kulhánek požádal pana Ing.
Havránka, aby paní Chvojanovou uvedl alespoň do pozice náhradníka.
Ing. Karel Jakobec u bodu 6 oblasti Energie uvedl, že jako člen PS hodnocení strategických
projektů je uveden Milan Smrž, zástupce společnosti Eurosolar a zda-li toto nebude ve střetu
zájmů. Pan náměstek Ing.arch. Franta uvedl, že Eurosolar je nezisková evropská asociace pro
obnovitelnou energii, která vykonává svou práci nezávisle na politických stranách, institucích,
komerčních podnicích a zájmových skupinách. Takže je vše v pořádku.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


schvaluje

Jednací řád a Statut Pracovní skupiny Platforma pro transformaci Karlovarského kraje


bere na vědomí

Ustanovení předsedy a místopředsedy pracovní skupiny Platforma pro transformaci
Karlovarského kraje


bere na vědomí

Aktualizaci členů Pracovní skupiny Platforma pro transformaci Karlovarského kraje, dle příloh
Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
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schvaluje

Složení odborné pracovní skupiny z řad členů Platformy pro transformaci Karlovarského kraje
vytvořené za účelem hodnocení přijatelnosti strategických projektů, dle přílohy

pro – 19, zdržel se – 2, proti – 0, nehlasoval – 4
V 11:24 se z jednání odpojil JUDr. Radan Večerka. Počet členů RSK se snížil na 18 členů.
Počet členů předsednictva RHSD zůstává stejný, tj. 11 členů. RSK zůstala usnášeníschopná v
souladu s článkem 4, odst. 3 Jednacího řádu RSK.
6) Plán spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. arch. Vojtěchu Frantovi, náměstku hejtmana.
Smyslem Fondu pro spravedlivou transformaci je především zmírňování dopadů procesu
transformace směrem k uhlíkově neutrální ekonomice v Moravskoslezském, Karlovarském
a Ústeckém kraji, kde má dopad nejvýznamnější důsledky. Podporuje především komplexní
transformační projekty zaměřené na vytváření nových pracovních míst, obnovu území po těžbě
uhlí či návazného průmyslu, regionálně specifické projekty v rámci podnikatelského prostředí,
vědy a výzkumu nebo aktivní politiky zaměstnanosti. Čerpání Fondu je podmíněno
zpracováním tzv. Plánu spravedlivé územní transformace, který je základním dokumentem pro
poskytování podpory z Operačního programu Spravedlivá transformace. Plán obsahuje přehled
strategických projektů, které je nutné ve vymezeném území realizovat pro zmírnění dopadu
odklonu od těžby a zpracování uhlí.
Proces výběru Strategických projektů Karlovarského kraje (KVK) k financování z Fondu pro
spravedlivou transformaci (FST) musí být v podmínkách KVK jasně, transparentně
a srozumitelně kodifikován. Účelem dokumentu „Postup hodnocení potenciálních
Strategických projektů Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro
spravedlivou transformaci“ (dále jen Proces hodnocení potenciálních Strategických projektů)
je blíže specifikovat postup předběžného hodnocení Strategických projektů a zajistit jeho
transparentní provádění v podmínkách KVK. Postup stanovený tímto dokumentem vychází
z podmínek a doporučení stanovených aktuální verzí Metodiky pro sběr dat a přístupu ke
Strategickým projektům v Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT) Ministerstva pro
místní rozvoj (MMR), vydanou oddělením RE:START MMR, ve verzi 1.8 dne 30.3.2021 (dále
jen Metodika MMR).
Ing. Jan Havránek ze společnosti AQE advisors a.s. si vzal slovo a doplnil informace ohledně
PSÚT a uvedl problematiku metodiky hodnocení strategických projektů (postup a jednotlivé po
sobě jdoucí kroky, role RSK KVK v procesu hodnocení). Do Metodiky hodnocení budou
doplňovány postupně jednotlivé checklisty hodnocení.
PSÚT – v současné době verze 1.0. Probíhá připomínkové řízení. Vypořádáno cca 50
připomínek z pohledu Kraje, dalších 200 připomínek vzešlo z Pracovní skupiny Platforma pro
transformaci Karlovarského kraje a Komise Rady Karlovarského kraje pro transformaci
Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
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regionu JTF a energetiku bude vypořádáno. K 30.6.2021 budeme mít PSÚT doplněný o
strategické projekty.
Ing. Jan Novotný uvedl, že Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje není uvedena
mezi možnými příjemci dotace v rámci FST. A byl by rád, kdyby v relevantních dokumentech
byla exaktně uvedena. Ing. Havránek zapracuje toto jako podnět do připomínek a bude to
vypořádáno.
Dále Ing. Novotný dále navrhuje, aby vznikla databáze strategických projektů. A to těch, které
nebudou zahrnuty do PSÚT či OP ST či se již nevejdou do alokace FST apod. Tyto projekty se
následně budou moci prezentovat jako strategický projekt Karlovarského kraje v rámci žádosti
o dotaci z jiných zdrojů. Tento podnět se střetává i s vizí Karlovarského kraje (následná práce
s projekty, financovaných mimo OP ST).
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


schvaluje

Plán spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje verzi 1.0


souhlasí

s navrženou verzí dokumentu „Proces hodnocení potenciálních strategických projektů v rámci
Karlovarského kraje ve vazbě na typové aktivity nařízení Fondu pro spravedlivou
transformaci“ verze 5.2

pro – 20, zdržel se – 1, proti – 0, nehlasoval – 3

7) Schválení aktualizace Statutu a Jednacího řádu RSK
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Mgr. Věře Kořánové Frimlové, ze sekretariátu RSK,
která uvedla nejzásadnější změny v uvedených dokumentech.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a Předsednictvo Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


schvaluje

aktualizaci Statutu a Jednacího řádu Regionální stálé konference, dle Rozhodnutí č. 13/2021,
č.j. 26509/2021-52, MMR
pro – 22, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 2
Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
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Ve 11:55 hod ukončil předseda RSK Ing. Petr Kulhánek společné jednání RSK a Předsednictva
RHSD.
Ve 11:58 hod. byla předsedou RSK zahájena druhá část jednání RSK. Celkem bylo přítomno
18 členů RSK a byla tak usnášeníschopná.
8) Aktuality z Odboru regionální politiky MMR
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. Radaně Leistner Kratochvílové, zástupkyni
ředitelky Odboru regionální politiky MMR. Příspěvek se zaměřil na stav komponent MMR v
Národním plánu obnovy, financování Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje 2021-2022,
informaci o Koncepci Smart Cities a informace o novém informačním systému projektových
záměrů.
Paní Kratochvílová se na závěr své prezentace se všemi rozloučila a sdělila, že na MMR končí
svou činnost a přestupuje na MŽP, kde bude mít na starosti OP ST a Modernizační fond.
O slovo požádal Ing. Karel Jakobec, který paní Leistner poděkoval za snahu o zachování
(případně zvýšení) alokací na revitalizaci brownfieldů, kterých máme v kraji hodně.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

Informace o aktualitách z Odboru regionální politiky MMR (Národním plánu obnovy –
komponenty MMR, Financování Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje 2021-2022
z nových zdrojů, Informace o Koncepci Smart Cities)

pro – 16, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 2

V 12:25 se z jednání odpojil Mgr. Tomáš Trtek. Počet členů RSK se snížil na 17 členů. RSK
zůstala usnášeníschopná v souladu s článkem 4, odst. 3 Jednacího řádu RSK.
9) Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu Místních
akčních plánů rozvoje vzdělávání III na území Karlovarského kraje – Cheb, Aš
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. Ivaně Jágrikové, která uvedla, že se projekty
MAP II postupně blíží ke konci realizace. V rámci minulého zasedání RSK byly schváleny
jednotlivé ORP mimo Chebu a Aše, což je na pořadu nyní. Na území Chebu a Aše bude
realizován jeden společný projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání MAP III.
Stanovisko RSK musí být součástí žádosti o dotaci.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
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Regionální stálá konference Karlovarského kraje


souhlasí

s vymezením území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III na území
Karlovarského kraje, dle přílohy


potvrzuje,

že na území SO ORP Cheb a SO ORP Aš, vymezeném v příloze, bude realizován jeden
společný projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP III)


pověřuje

předsedu RSK k podpisu Stanoviska Regionální stálé konference k vymezení území
realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III na území Karlovarského kraje

pro – 15, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 2

10) Informace o tvorbě RAP2021+
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Mgr. Věře Kořánové Frimlové, která uvedla členy
RSK do problematiky tvorby RAP2021+ a aktuálním postupu Sekretariátu RSK v dané věci.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

Informace o tvorbě RAP2021+

pro – 15, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 2
11) Projednání „Programu rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027“
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. Janě Bělohoubkové, z Odboru regionálního
rozvoje, která představila Program rozvoje Karlovarského kraje pro roky 2021-2027, základní
informace o PRKKu, jeho analytickou i strategickou část a implementaci.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

informaci o Programu rozvoje Karlovarského kraje 2021+
Akce je pořádaná v rámci projektu: OPTP 2014 – 2020, projekt „Podpora činnosti Regionální stálé konference a programu
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pro – 14, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 3
V 12:54 se z jednání odpojil Ing. Josef Švajgl a v 13:01 Ing. arch. Vojtěch Franta. Počet členů
RSK se snížil na 15 členů. RSK zůstala usnášeníschopná v souladu s článkem 4, odst. 3
Jednacího řádu RSK.
12) Informace o postupu realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Karlovarského kraje. Předložení změnového listu členů Pracovní skupiny Vzdělávání
Karlovarského kraje v projektu KAP KK.
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Mgr. Evě Saligerové, která představila klíčové
aktivity a implementaci KAP II KK a změnu členů Pracovní skupiny Vzdělávání.
1. Informace o postupu realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Karlovarského kraje
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

Informace o postupu realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského
kraje

2. Předložení změnového listu členů Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje
v projektu KAP KK
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

Návrh na změnu personálního obsazení členů Pracovní skupiny Vzdělávání KK.


schvaluje

Nové členy Pracovní skupiny Vzdělávání KK.

pro – 13, zdržel se – 1, proti – 0, nehlasoval – 1
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13) Ostatní
Předseda Ing. Petr Kulhánek sdělil, že příští termín zasedání RSK KVK ještě není ustanoven a
bude členům RSK sdělen s dostatečným časovým předstihem co nejdříve.

Ukončení Regionální stálé konference
Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil Regionální
stálou konferenci v 13:04.

Zapsal: Sekretariát RSK
V Karlových Varech dne 28.04.2021

Ing. Petr Kulhánek
předseda Regionální stálé konference
Karlovarského kraje
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