Regionální stálá konference Karlovarského kraje
21. řádné jednání
Zápis
Místo konání:

jednání proběhlo formou videokonference přes aplikaci TEAMS

Datum:

19.11.2021

Účastníci:

dle prezenční listiny
Č.j.: KK/2522/RR/21

Jednání bylo zahájeno:

12:00 hod.

Jednání bylo ukončeno:

13:50 hod.

1) Zahájení
Společné jednání Regionální stálé konference Karlovarského kraje (dále jen „RSK“) a
zvolených zástupců Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (dále jen
„RHSD“) zahájil předseda RSK Ing. Petr Kulhánek.
Důvodem části společného jednání obou partnerských platforem je projednání aktuálního stavu
implementace Operačního programu Spravedlivá transformace.
Na úvod přivítal předseda RSK Ing. Petr Kulhánek přizvané hosty:



paní Evu Korfovou z oddělení RE:START Ministerstva pro místní rozvoj
Mgr. Ondřeje Pergla z odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj

Ing. Kateřina Mikešová ze Sekretariátu RSK KVK konstatovala, že na jednání je přítomno 18
členů RSK a 2 zvolení zástupci RHSD, a RSK je tudíž usnášeníschopná.
Předseda RSK připomenul členům RSK, že Statut a Jednací řád RSK stanoví, že RSK může
přijímat stanoviska za účasti nadpoloviční většiny všech svých členů s hlasovacím právem nebo
jejich náhradníků. Stanoviska jsou přijímána primárně na základě konsensu, výjimečně
hlasováním. Zasedání RSK jsou neveřejná. Kromě členů či jejich náhradníků se mohou jednání
účastnit stálí hosté, pracovníci Sekretariátu RSK, a dále přizvaní hosté či odborníci. Dále si
dovolil připomenout pravidla hlasování v rámci konference. Hlasování se účastní pouze řádní
členi RSK či jejich náhradníci a zvolení zástupci RHSD s hlasovacím právem. Hosté nemohou
hlasovat v žádném bodě programu. V průběhu jednání se u každého bodu programu po jeho
projednání zobrazí hlasování v chatu. Ke každému usnesení je možné zvolit pouze jednu
variantu odpovědi. Po zvolení varianty je nutné dále stisknout tlačítko Submit Vote, jinak se
hlasování neodešle a hlas tak nebude zaznamenán. Hlasování prostřednictvím přihlašování (tzv.
zvednutím ruky) nebude zaznamenáno.
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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 nebyl členy Regionální stálé konference Karlovarského kraje
a zvolenými zástupci Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje nikterak
připomínkován a byl tudíž schválen:
pro – 18, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 2
Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek uvedl, že z 20. řádného jednání konaného dne 30.08.2021
nevzešly žádné úkoly s kontrolou plnění usnesení. Ing. Petra Lorenzová ze Sekretariátu RSK
potvrdila konstatování pana předsedy.

2) Aktualizace stálých hostů RSK
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. Petře Lorenzové, ze sekretariátu RSK, která
uvedla změny na pozicích stálých hostů RSK.
S ohledem na roli RSK při přípravě JTF a skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí
(MŽP) bude OPST implementovat a byl ustanoven řídícím orgánem, byl Sekretariát RSK KVK
požádán o možnost účasti MŽP na jednání RSK Karlovarského kraje. Jednalo by se o
institucionální zastoupení - tedy ne na konkrétní osobu, ale na subjekt ministerstva životního
prostředí.
Sekretariát RSK KVK tedy navrhuje, aby se subjekt MŽP stal stálým hostem v RSK KVK.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


schvalují

aktualizované složení stálých hostů rozšířené o subjekt MŽP
pro – 19, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 1
3) Vypořádání obdržených Odvolání – strategické projekty OP ST Karlovarského kraje
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Patriku Pizingerovi, který informoval o obdržení
odvolání od dvou předkladatelů projektových záměrů – města Sokolov a společnosti DC
elektronika, s.r.o.
Sekretariát RSK zajišťoval procesní hodnocení (zda-li hodnocení probíhalo v souladu s platnou
metodikou), formální a obsahové hodnocení. Karlovarský kraj byl osloven Ministerstvem
životního prostředí i Ministerstvem pro místní rozvoj k poskytnutí dat týkajících se procesu
hodnocení a nebyla shledána žádná pochybení či nutnost k přehodnocení těchto projektů.
Indikativní seznamy projektových záměrů byly předloženy taktéž Evropské komisi a ani ze
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strany EK Karlovarský kraj neobdržel žádnou námitku nebo připomínku k výběru strategických
projektů.
Panem Pizingerem byly dále sděleny dodatečné informace k městu Sokolov:
Uskutečnilo se jednání na MěÚ Sokolov dne 11.10.2021 mezi panem Patrikem Pizingerem,
členem Rady Karlovarského kraje pro oblast regionálního rozvoje a projektového řízení, který
byl předsedou Regionální stálé konference Karlovarského kraje k tomuto pověřen, a paní
Renatou Oulehlovou, starostkou města Sokolov, a celou Radou města Sokolov, týkající se
Odvolání proti rozhodnutí Regionální stálé konference Karlovarského kraje. Došlo k objasnění
režimu výběru strategických projektů tak, jak byl metodikou nastaven, a k objasnění
nemožnosti zasahování Zastupitelů Karlovarského kraje do hodnocení strategických projektů
nebo jeho změny.
Navržené odpovědi korespondují s tím, že námitky byly prověřeny z pohledu procesu výběru
strategických projektů. V rámci tohoto procesu nebyla shledána žádná pochybení.
Sekretariát RSK KVK neměl k tomuto bodu žádná doplnění.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a
sociální dohody Karlovarského kraje
 souhlasí
s návrhem odpovědi na Vypořádání námitek a odpověď na odvolání proti rozhodnutí
Regionální stálé konference Karlovarského kraje pro město Sokolov
 souhlasí
s návrhem odpovědi na Vypořádání námitek a odpověď na odvolání proti rozhodnutí
Regionální stálé konference Karlovarského kraje pro společnost DC Elektronika spol. s r.o.
 pověřují
předsedu RSK Karlovarského kraje podpisem navržených odpovědí a jejich odeslání Renatě
Oulehlové, starostce města Sokolov, a Lence Kmeťové, jednatelce společnosti
pro – 18, zdržel se – 1, proti – 0, nehlasoval - 1
V 12:21 se k jednání připojila Mgr. Hana Střechová, členka RSK KVK. Počet členů RSK se
navýšil o 1 osobu, tj. 19 členů, počet zástupců RHSD zůstal stejný, tj. 2 zvolení zástupci za
RHSD. RSK zůstala i nadále usnášeníschopná v souladu s článkem 3, odst. 1 a 2 Jednacího
řádu RSK.
4) Aktuální informace o průběhu přípravy a realizace OP ST na území Karlovarského
kraje
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo panu Patriku Pizingerovi, který informoval členy
RSK a zvolené zástupce RHSD o organizační změně, kdy implementace OP ST přechází pod
odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, Sekretariát RSK KVK a
Karlovarskou agenturu rozvoje podnikání, p.o. (KARP).
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Dále informoval o prvotním návrhu rozdělení alokace pro jednotlivé specifické cíle OP ST.
Tento návrh vychází z ověřené absorpční kapacity území v ten daný moment. Výše alokace na
specifické cíle se tak v budoucnu může měnit.
V tuto chvíli je celá příprava OP ST v běhu. Státní fond životního prostředí (SFŽP) koordinuje
všechny 3 uhelné kraje. Probíhá řada pracovních jednání. Karlovarský kraj plní úkoly, kterému
mu byly dány, odpovídá na dotazy Evropské komise či řídícího orgánu.
Dále pan Pizinger uvedl obecnější informace: Operační program Spravedlivá transformace (OP
ST) byl předložen vládě ČR pouze informativně, vláda k programu nezaujala žádné stanovisko,
k tomuto programu probíhá SEA. Finální podoba programu by měla být hotová v 1.Q roku
2022. S prvními výzvami pro strategické projekty a pro grantová schémata, možná i pro část
tematických výzev, je možno počítat na přelomu 2. a 3. Q roku 2022.
Zastřešující projekty jsou jinými slovy tzv. grantová schémata. Nositelem projektu bude
Karlovarský kraj, který bude zprostředkovávat přímou podporu mezi žadateli na svém území.
Karlovarský kraj v prvotním návrhu navrhuje 3 – 4 grantová schémata – v oblasti podpory
podnikání (startovací vouchery, kreativní vouchery, technologický skauting, expertní vouchery,
podpora preinkubace v městech a obcích), v oblasti digitální inovace, v oblasti lidé a
vzdělávání. Poslední téma, které je otázkou diskuze a jednání, je oblast sociálního začleňování.
Jedná se o návrh zastřešujícího projektu, který by bránil tvorbě vytváření nového sociálního
vyloučení vznikajícího v rámci transformace regionu, a to tak, aby se nepřekrýval s ostatními
opatřeními MPSV.
Mgr. Tomáš Trtek vznesl dotaz týkající se možnosti navýšení alokace pro zastřešující projekt
digitální inovace, a to z důvodu plánovaného projektového záměru města Karlovy Vary, který
by z velké části danou alokaci vyčerpal. Patrik Pizinger sdělil, že pro oblast digitalizace a
projekty tohoto rozsahu budou vypsány tematické výzvy.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské
a sociální dohody Karlovarského kraje


berou na vědomí

aktuální informace o průběhu přípravy a realizace OP ST na území Karlovarského kraje
pro – 20, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 1
5) Informace z Evropské komise
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Patriku Pizingerovi, který informoval o jednání
s Evropskou komisí dne 24.09.2021, kterého se účastnily všechny 3 uhelné kraje, Ministerstvo
pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí. Z tohoto jednání vyplynuly 4 hlavní
podněty ze strany Evropské komise (EK):
1) V rámci I. pilíře podpory z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) je potřeba mít
stanoveny tzv. finanční nástroje, např. zvýhodněný úvěr, garantovaný úvěr či financování
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úroků, nikoliv pouze formu dotace. Všechny 3 kraje vedou jednání s Národní rozvojovou
bankou ohledně možných cest využití finančních nástrojů v I. pilíři.
2) V Plánech spravedlivé územní transformace by se jednotlivé kraje měly zaměřit také na
zlepšování kvalifikace pracujících lidí, kterých se dotkne změna profese z důvodu útlumu těžby
uhlí; kvalifikační příprava na jejich nové zaměstnání.
3) Nejsou vyjasněny a stanoveny podmínky pro zapojení produktivních investic velkých
podniků a jejich možnosti čerpání z FST. V současné době se tyto podmínky vyjednávají mezi
ČR a EK.
4) V rámci jednání s EK vzešla připomínka, že by z FST neměly být podporovány podniky,
které jsou zapojeny do systému obchodování s emisními povolenkami. V současné době
probíhá jednání a argumentace ze strany České republiky, proč by tito potenciální žadatelé
neměli být vyloučeni z možnosti podpory z FST.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci Rady hospodářské a
sociální dohody Karlovarského kraje


berou na vědomí

informace z jednání z Evropské komise
pro – 19, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 2
6) Definice problematiky „malého a středního podniku“ z pohledu území
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Patriku Pizingerovi, který otevřel diskuzi na téma
definice malého a středního podniku. Problematika se týká podniků, které jsou díky vlastnické
struktuře brány z pohledu celoevropského jako velký podnik, ovšem z pohledu regionálního
pouze jako malý nebo střední, a tato skutečnost může pro ně znamenat omezení v čerpání
podpory.
Ing. Tomáš Musil, IEn doplnil, že definice malého a středního podniku (MSP), ve smyslu
získávání dotací z EU, je nešťastná a svým způsobem diskvalifikuje dceřiné společnosti
nadnárodních koncernů, které působí v daném regionu, a mohly by se podílet na transformaci
toho daného území.
Patrik Pizinger navrhl, že osloví Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje, zda-li
bude mít zájem připravit na další jednání RSK KVK navazující kroky týkající se tohoto tématu,
resp. jaké návrhy změn do definice MSP, výjimek apod. by mohly být předloženy např. Národní
stálé konferenci, a to tak, aby odrážely spíše pohled regionální a nikoliv nadnárodní.
Konstatoval, že legislativa je dána, spíše chceme zvednout debatu nad touto legislativou.
Pan Ing. Josef Švajgl vznesl dotaz, zda-li je toto časově zvládnutelné v reálném čase přípravy
programu (OP ST). Patrik Pizinger sdělil, že se jedná spíše o systémovou záležitost, zejména
jde o budoucnost pro další programová období. Tato otázka není zacílena na Fond pro
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spravedlivou transformaci, ale je to spíše naše regionální otázka, kterou bychom chtěli
diskutovat, např. prostřednictvím Národní stálé konference.

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


berou na vědomí

informace týkající se problematiky „malého a středního podniku“ z pohledu území
pro – 20, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 1
Ve 12:55 hod ukončil předseda RSK Ing. Petr Kulhánek společné jednání RSK a zvolených
zástupců RHSD.
Ve 12:55 hod. byla předsedou RSK zahájena druhá část jednání RSK. Celkem bylo přítomno
19 členů RSK a byla tak usnášeníschopná.
7) Aktuální informace z Ministerstva pro místní rozvoj - Odboru regionální politiky
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Mgr. Ondřeji Perglovi a Mgr. Ivaně Moravcové,
z Ministerstva pro místní rozvoj, odboru regionální politiky, kteří informovali o novinkách
z MMR; Informačním systému projektových záměrů; Systémové koordinaci Hospodářsky a
sociálně ohrožených území (HSOÚ); Podpoře brownfields (Národním plánu obnovy,
komponentě 2.8) a Národních dotačních titulech v gesci MMR pro rok 2022 (v oblastech
cestovní ruch, podpora bydlení, územní plán, regionální rozvoj).
Podrobnější informace jsou uvedeny v prezentaci MMR, která byla členům RSK a zvoleným
zástupcům RHSD zaslána společně s podklady. K dispozici je taktéž na webových stránkách
RSK www.rskkvk.cz a dále je přílohou tohoto zápisu.
Ing. Josef Švajgl konstatoval, že členění HSOÚ na obce s rozšířenou působností (ORP) je
poměrně hrubé, neboť díky silnějším ORP centrům často vypadnou z tohoto členění obce, které
mají charakteristiku sociálně vyloučených lokalit. Není toto v plánu „zpodrobnit“?
JUDr. Radan Večerka uvedl, že nerozumí indikaci území jako HSOÚ, neboť takto vypadávají
z tohoto členění vnitřní periferie, viz. SRR21+.
Mgr. Ondřej Pergl odpověděl, že ohledně této otázky se vedla dlouhá debata při přípravě
SRR21+, na jaké úrovni vymezit HSOÚ a jaké indikátory zvolit. ORP byly zvoleny z důvodu
dostupnosti dat na této úrovni, důvodu viditelnosti velikosti tohoto území z národní úrovně a
z důvodu zkušeností z minulé tvorby Strategie regionálního rozvoje (SRR). V rámci tvorby
minulé strategie byla snaha o vymezení typologie území do úrovně obcí, ovšem toto se shledalo
jako velmi problematické pro další práci. Pan Pergl uvedl, že si jsou vědomi velikosti území
vydefinovaných ORP a že obce, které jsou v území HSOÚ mohou být silné a naopak obce,
které nejsou ve vymezeném území HSOÚ, mohou být stejně problematické jako ty v HSOÚ.
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Pro tyto případy mají jednotlivé kraje svojí regionální politiku a mohou tato území vymezit i
na nižší úrovni a vytvořit pro tato území nástroje, které budou doplňkové k těm MMR.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

aktuální informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
pro – 18, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 1
8) Informace o přípravě a realizaci integrovaného nástroje ITI na území Karlovarského
kraje
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Mgr. Tomáši Trtkovi, náměstku primátorky a členovi
rady města pro oblast ITI, který ve zkratce informoval o aktuálním stavu přípravy a realizace
ITI na území Karlovarského kraje.
Podrobnější informace jsou uvedeny v prezentaci ITI, která byla členům RSK zaslána společně
s podklady. K dispozici je taktéž na webových stránkách RSK www.rskkvk.cz a dále je
přílohou tohoto zápisu.
Mgr. Tomáš Trtek uvedl, že na ITI se stále pracuje. Aktuálně čekají na finální/detailní
dokumenty jednotlivých operačních programů, aby mohlo dojít ke správnému zacílení
projektů, které budou žadatelé do ITI předkládat.
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 – 17, zdržel se – 1, proti – 0, nehlasoval – 1
V 13:40 se z jednání odpojila Ing. Martina Baráková, členka RSK KVK. Počet členů RSK
se snížil na 18 členů. RSK zůstala usnášeníschopná v souladu s článkem 3, odst. 1 a 2 Jednacího
řádu RSK.
9) Aktuální informace z Centra pro regionální rozvoj České republiky IROP a IROP II
Předseda Ing. Petr Kulhánek předal slovo Ing. Marii Míškové, z Centra pro regionální rozvoj,
pobočky Karlovy Vary, která shrnula dosavadní výsledky čerpání IROP a informovala o novém
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systému konzultací a dotazů od žadatelů, kdy od začátku roku 2021 slouží Konzultační servis.
Dále informovala o přípravě nového programového dokumentu pro IROP II.
Podrobnější informace jsou uvedeny v prezentaci CRR, která byla členům RSK zaslána
společně s podklady. K dispozici je taktéž na webových stránkách RSK www.rskkvk.cz a dále
je přílohou tohoto zápisu.
K tomuto bodu přijala RSK usnesení:
Regionální stálá konference Karlovarského kraje


bere na vědomí

informace z Centra pro regionální rozvoj České republiky IROP a IROP II
pro – 17, zdržel se – 0, proti – 0, nehlasoval – 1
10) 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.
11) Ukončení Regionální stálé konference
Předseda RSK Ing. Petr Kulhánek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil Regionální
stálou konferenci v 13:50.
Zapsal: Sekretariát RSK
V Karlových Varech dne 24.11.2021

Ing. Petr Kulhánek
předseda Regionální stálé konference Karlovarského kraje
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Přílohy:
Prezentace MMR _ RSK KVK_19_11_2021
Prezentace_CRR
Prezentace_ITI
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