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Regionální akční plán (RAP) Karlovarského kraje schválený na RSK Karlovarského kraje dne 24.10.2017

ÚVOD
Karlovarský kraj se nachází v nejzápadnější části České republiky, sousedí s Plzeňským a Ústeckým krajem, a také
s Bavorskem a Saskem. Reliéf kraje je charakteristický nížinatou pánevní oblastí, kde leží hlavní sídla kraje –
Karlovy Vary, Sokolov a Cheb, a kde je koncentrována populace i ekonomické aktivity. Mimo pánevní oblast v
centrální části kraje se nachází hornatá území s velmi malou hustotou osídlení i horší dopravní dostupností. Mezi
Chebem a Karlovými Vary prochází hlavní dopravní tepna kraje, silnice D6. Přímé rychlostní napojení na českou
dálniční síť, Prahu a německou dálniční síť zatím chybí.
Pro tradiční specializaci kraje jsou důležité přírodní zdroje a nerostné bohatství. K historické specializaci patří
tradiční odvětví výroby skla, porcelánu, stavebních hmot a textilní průmysl, v posledních 20 letech však ztrácejí
na významu zejména díky své vysoké náročnosti na energie, suroviny a lidské zdroje a částečně neúspěšné
transformaci klíčových firem v kraji. Přesto existuje malé množství firem z těchto oborů, které se dokázaly
úspěšně restrukturalizovat, využít své dlouho akumulované know-how a rozvíjet nové aktivity, které jsou
úspěšné na nových trzích v produktovém i geografickém smyslu. Strukturu ekonomiky proměňují i zahraniční
investoři, jednotlivě v kraji představují významné investory, jejich souhrnný vliv na přeměnu ekonomiky je však
menší než v jiných regionech ČR, neboť kraj je pro ně méně atraktivní a nemá pro ně tak příznivé podmínky a
celkové množství investic v kraji i jejich charakter za ostatními kraji zaostávají.
Významnou roli hraje lázeňství a s ním spojené služby, které představují nejvýznamnější koncentraci těchto
odvětví v ČR vůbec. Lázně slouží jak klientům či pacientům z ČR, tak přitahují mezinárodní klientelu, zatím spíše
ze zemí, jejichž zájem o Karlovarsko je tradiční, jako jsou SRN a Rusko.
Ekonomika Karlovarského kraje je rovněž dlouhodobě specializována na těžbu a energetiku. V kraji se nachází
významné důlní kapacity na těžbu hnědého uhlí, jehož zásoby se však postupně ztenčují a těžební průmysl v kraji
bude proto nucen v horizontu zhruba 10-15 let svoji činnost ukončit. Zejména na tradiční odvětví jsou navázány
činnosti strojírenských firem, roli má i chemický průmysl.
Populace i struktura osídlení kraje i v současnosti nesou stopy výrazných změn po roce 1945. Vysídlení
německého obyvatelstva a následné dosídlování zejména pro potřeby těžkého průmyslu proměnily značně
populaci kraje – obce v periferních částech kraje buď zanikly, nebo byly marginalizovány, výrazně posílila
vybraná města v pánevní oblasti. Specifické požadavky na pracovní sílu vyplývající z po desetiletí uměle
podporované průmyslové specializace měly a mají dopady na socioprofesní strukturu a vzdělanost obyvatelstva.
Současně jsou patrné i dopady do oblasti životního prostředí, ačkoliv se z dlouhodobého pohledu zlepšuje a v
některých ohledech patří k nejlepším v ČR, stále v kraji existuje řada lokálních ekologických zátěží a brownfields.
Dlouho trvající a stále nedokončená transformace ekonomiky brzdí hospodářský růst kraje a má řadu dalších
socioekonomických projevů jako je odliv především mladých a vzdělaných obyvatel mimo kraj, vyšší
nezaměstnanost, nízké mzdy a malá podnikavost lidí.
(Zdroj: Vstupní analýza Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje)
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Dle Národního dokumentu k územní dimenzi je pro zvýšení synergických efektů a účelnější využití prostředků ESI
fondů v zájmu zvyšování konkurenceschopnosti regionů a odstranění nežádoucích disparit v jejich
socioekonomickém vývoji žádoucí mobilizovat veškeré zdroje na území regionů, což předpokládá pečlivé
plánování a koordinaci rozvojových aktivit bez ohledu na zdroj jejich financování.

ČO JE REGIONÁLNÍ ÁKČNÍ PLÁN Á K ČEMU SLOUŽÍ?
Základním nástrojem, provazujícím aktivity realizované v rámci územní dimenze operačních programů v PRV
s ostatními rozvojovými aktivitami, zajišťovaných jednotlivými aktéry na území krajů, jakož i provazující potřeby
strategického rozvoje území kraje s národní úrovní, jsou Regionální akční plány Strategie regionálního rozvoje ČR
2014 – 2020 (2023).
Regionální akční plán je zpracován v územním obvodu každého kraje (NUTS 3). Obsahuje aktivity a cíle, kterými
se budou realizovat a naplňovat tematické cíle a hlavní výsledky, priority a opatření programů ESIF. Součástí
dokumentu je i stanovení potřeb z pohledu realizace daného typu územní dimenze.
RAP rozpracovává akční plán SRR a zároveň vychází a respektuje priority stanovené ve strategii rozvoje KK, jakož
i základní strategické dokumenty dalších územních partnerů.
Dále jsou součástí RAP informace za integrované nástroje, které se nacházejí na území KK.
Aktualizace RAP je prováděna v maximálně dvouletých intervalech.

POSTUP PŘI ZPRÁČOVÁNÍ RÁP KK
Zpracování RAP zajišťuje sekretariát RSK (v případě Karlovarského kraje zastoupený Karlovarskou agenturou
rozvoje podnikání, p.o.) na základně podkladů partnerů zapojených v RSK a podkladů dalších aktérů regionálního
a místního rozvoje.
Základním datovým zdrojem pro zpracování RAP jsou informace o záměrech a připravovaných projektech na
území Karlovarského kraje, které jsou zaneseny do neveřejné databáze. Databáze obsahuje k 31. 7. 2017
necelých 1 870 projektových záměrů od 63 subjektů.
Mapování absorpční kapacity území probíhalo v období od června do července 2017, celkem bylo osloveno přes
130 subjektů prostřednictvím emailové pošty.
Dále byly zahrnuty informace od věcně příslušných odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje (KÚ KK), a také
doplněny informace z oblasti školství dle zpracovaných MAP za jednotlivé MAS působící na území Karlovarského
kraje. Dále byly zohledněny harmonogramy plánovaných výzev MAS na relevantní období.
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JÁKÉ INFORMÁČE RÁP KK OBSAHUJE?
Aktualizace RAP proběhla na základě aktualizované metodiky MMR.
Regionální akční plán Karlovarského kraje má část textovou a část tabulkovou.
Tabulkový Regionální akční plán je zpracováván v členění na část financovanou z ESI fondů a na část
nefinancovanou z těchto fondů.

STRUKTURA RAP
1) Vazba aktivit RAP na SRR ČR
Aktivity RAP navazují na opatření Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (SRR). Cílem listu je identifikovat
vazbu hlavních aktivit RAP na opatření SRR a aktivity Akčního plánu SRR.
2) Aktivity AP SRR – význam
Význam tohoto listu spočívám ve zjištění relevance jednotlivých aktivit AP SRR pro rozvoj kraje, případně je zde
prostor pro změnu uvedené aktivity, či navržení nové aktivity AP SRR.
Hodnocení významu aktivity AP SRR pro rozvoj kraje je provedeno na škále 0-5. Význam je hodnocen dle míry
akcentování jednotlivých aktivit ve strategickém dokumentu kraje, případně na základě expertního pohledu
sekretariátu RSK. Škála významnosti aktivit AP SRR pro kraj je následující:
 0 (nerelevantní): Tato hodnota je přiřazena v případě, že daná aktivita není pro kraj relevantní.
 1 (nevýznamná): Tato hodnota je přiřazena v případě, že daná aktivita se bude v kraji realizovat jen velmi
okrajovým způsobem.
 2 (méně významná): Tato hodnota je přiřazena v případě, že daná aktivita není pro rozvoj kraje natolik
významná. Daná aktivita se tedy bude v kraji realizovat, to, zda bude, či nebude naplněna, však výrazně
neovlivní socioekonomický rozvoj kraje.
 3 (středně významná): Tato hodnota bude přiřazena v případě, že daná aktivita je pro rozvoj kraje
relativně významná, nepatří však mezi priority.
 4 (velmi významná): Tato hodnota je přiřazena v případě, že daná aktivita je v souladu s rozvojovými
prioritami/cíli kraje (definovanými strategickým dokumentem) a lze ji zároveň dle expertního pohledu
kraje/RSK považovat za velmi významnou pro rozvoj kraje.
 5 (prioritní): Tato hodnota je přiřazena v případě, že daná aktivita je pro rozvoj kraje klíčová a její
úspěšná realizace významně pozitivně ovlivní socioekonomický rozvoj kraje.
V případě udělení hodnocení 4 (velmi významná), či 5 (prioritní), jsou v RAP popsány důvody tohoto hodnocení.
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Následující aktivity byly na hodnotící škále označeny stupněm 5, tedy vyhodnoceny jako aktivity prioritní:
1.1.1 Podpora inovační infrastruktury: Podpora budování, rozšiřování a zkvalitňování stávajících pracovišť vědy
a výzkumu, a to jak v podnikatelském, tak ve veřejném sektoru – podpora rozvoje vědeckotechnických parků,
podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií.
1.2.1 Zvyšování kvality výuky: Aktivita s cílem zvýšit kvalitu a relevanci vzdělávání v Karlovarském kraji
zapojením firem do tvorby obsahu vzdělávání, vytvořením podmínek pro růst kvalifikace pedagogů a
modernizací vybavení škol.
1.3.5 Rozvoj mezinárodních letišť: Aktivita zaměřená na rozvoj potenciálu letiště Karlovy Vary zejména ve
smyslu založení „Sdružení pro rozvoj linek letiště Karlovy Vary“ a rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací
dráhy.
1.4.1 Doplnění chybějící dopravní infrastruktury: Nedostatky v oblasti dopravního napojení, zejména z hlediska
tranzitní dopravy – absence dálnic a kvalitních silnic I. třídy s obchvaty měst. Zlepšení kvality a kapacity dopravní
dostupnosti regionu přispěje ke zlepšení dostupnosti nabídky veřejných služeb.
1.5.2 Zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy a odborného vzdělávání: Podpora spolupráce škol se
zaměstnavateli (zejména na úrovni středních a základních škol v regionu s cílem posílení vazeb na trhu práce) a s
cílem optimalizovat oborové nabídky v oblasti středního vzdělávání – praxe žáků, studentů a pedagogů zejména
v oborech elektrotechnických a strojních.
1.5.3 Podpora motivace žáků a studentů ve vazbě na místní trh práce: Vzhledem k rozvíjejícím se strojírenským
oborům a velmi nízkému zájmu žáků o strojírenské a technické obory na středních školách bude v rámci
zvyšování kapacit základních a středních škol podporován vznik kvalitně a moderně vybavených učeben pro
technické a přírodovědné vzdělávání.
1.5.4 Integrace trhů práce a spolupráce se zaměstnavateli v územním kontextu: podpora zaměstnanosti, a to
zejména uchazečů o zaměstnání a osob znevýhodněných na trhu práce, zvýšením adaptability starších
pracovníků a zvyšováním klíčových a odborných kompetencí zaměstnanců.
1.5.5 Zabránění odlivu mozků, vzdělaných a mladých skupin obyvatelstva mimo území aglomerace: Stabilizace
mimořádně kvalitních pracovníků a nadaných studentů v excelentních výzkumných centrech a specializovaných
pracovištích.
2.1.1 Dobudování chybějících úseků dálnic (s důrazem na TEN-T): Zlepšení napojení kraje na vnější nadřazenou
dopravní síť – záměr dokončení dálnice na zbývajících úsecích na trase mezinárodního tahu E 48 na Prahu.
2.1.2 Rozvoj silnic I. třídy zajišťujících strategické propojení center a rozvojových území: Plán realizace
významných projektů na silnicích I. třídy v regionu a dalších zásadních akcí na silnicích I. třídy, které jsou
plánovány z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
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2.1.3 Napojení na páteřní silniční infrastrukturu budováním obchvatů a přeložek: Realizace významných
projektů – obchvaty, přeložky, realizace opatření vedoucích ke zvyšování bezpečnosti provozu na dopravní síti
kraje.
2.2.2 Rekonstrukce nejvytíženějších železničních tratí: Aktivita je zaměřena na modernizaci a rekonstrukce
regionálních železničních tratí a traťových úseků, uzlů a související technické infrastruktury (stanice, zastávky,
traťové a staniční zabezpečovací zařízení) za účelem zejména zvýšení propustnosti, cestovní rychlosti a
spolehlivosti provozu osobní a nákladní železniční dopravy v kraji.
2.3.1 Výstavba a modernizace energetických sítí (v návaznosti na TEN-E): Modernizace, další rozvoj a zvyšování
bezpečnosti potřebných energetických sítí na území regionu a naplňování cílů a opatření Územní energetické
koncepce Karlovarského kraje.
3.1.1 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě škol s ohledem na demografické trendy a
aktuální i budoucí potřeby: Podpora rozvoje a obnovy materiálně-technické základny regionálního školství –
rekonstrukce objektů ZŠ a SŠ, stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v klíčových
kompetencích.
4.2.1 Zajištění odpovídající veřejné dopravy spojující stabilizovaná území s regionálními centry: Aktivita je
zaměřena na zkvalitňování veřejné hromadné dopravy vedoucí k zajištění mobility obyvatel ve všech částech
regionu. Cílem je rozšířit a zkvalitnit integrovaný dopravní systém, zvýšit atraktivitu a pohodlí cestování
prostředky veřejné hromadné dopravy a zlepšit jejich dostupnost pro všechny občany. Je třeba podporovat
aktivity vedoucí k posilování přepravních výkonů veřejné dopravy a ke snižování individuální automobilové
dopravy a soustředit se především na dopravní dostupnost v periferních, ale i urbanizovaných částech kraje.
4.2.2 Zkvalitnění regionálních a místních dopravních sítí (silnice II. a III. třídy, místní komunikace, cyklostezky):
Realizace významných staveb na silnicích II. a III. tříd v souladu s postupy a doporučeními danými koncepcemi
optimalizace dopravní sítě v rámci Plánu dopravní obslužnosti území Karlovarského kraje. Podpora výstavby
pozemních komunikací zajišťujících přístupnost rozvojových území a podpora výstavby a údržby cyklistických
stezek, cyklistických pruhů v intravilánech a doplňkové infrastruktury.
4.3.1 Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních podniků: Podpora zakládání nových podniků a
umožnění jejich dalšího rozvoje, podpora projektů malých a středních podniků vedoucích ke zvyšování
dostupnosti moderních informačních a komunikačních technologií, podpora vzdělávání podnikatelů.
4.3.3 Podpora většího využívání inovací ve výrobě, managementu řízení a marketingu: Aktivita s cílem zvýšit
povědomí o potřebě obnovovací, výzkumu a vývoje pro zrychlení růstu místních firem a zastavení zaostávání
regionální ekonomiky, vytvoření v kraji prostředí podporující inovační podnikáni.
4.3.4 Podpora všech forem udržitelného cestovního ruchu s ohledem na místní potenciál: Realizace a další
rozvoj směrem k propagaci Karlovarského kraje a jeho jednotlivých lokalit jako významných turistických destinací
s mnohdy jedinečnou nabídkou i atmosférou. Propojování historického, kulturního, přírodního i antropogenního
dědictví v regionu do smysluplných produktů a jejich propagace.
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5.1.3 Podpora podnikatelských investic s ohledem na tvorbu pracovních míst: Propagace nabídky
průmyslových zón, podnikatelských ploch a objektů na území Karlovarského kraje a jejich následná nabídka
potencionálním investorům. Podpora zakládání nových podniků a umožnění jejich dalšího rozvoje. Podpora
sdružování HR manažerů firem v regionu, kteří dokážou jasně specifikovat mezery v pracovním trhu a
problematiku zaměstnanosti dle vlastních zkušeností.
5.2.2 Zvýšení uplatnění flexibilních forem zaměstnání a prostupného zaměstnání v regionech s vysokou mírou
nezaměstnanosti: Podpora flexibilních forem práce, rozvoj diverzity managementu, harmonizace rodinného a
pracovního života, podporu zaměstnanosti žen.
5.3.1 Zajištění adekvátní dopravní dostupnosti a obslužnosti v periferních územích ve vazbě na příslušná
centra: Podstatou aktivity je zajištění kvalitního spojení mikroregionálních center a jádrové oblasti kraje, a to
zejména zlepšením dopravně – technického stavu silnic, jejich přeložením a výstavbou obchvatů.
5.3.2 Podpora zajištění základních veřejných služeb: Podpora rozvoje a udržení dosažitelnosti všech základních
veřejných služeb i v periferních oblastech kraje.

8.1.1 Legislativní změny s ohledem na potřeby rozvoje regionů: Aktivita s cílem evokovat legislativní změny s
ohledem na potřeby rozvoje regionů (zejména novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje) a
fungování obcí.
9.2.2 Vytváření partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru na místní a regionální úrovni:
Cílem aktivity je zlepšit podmínky pro spolupráci soukromého, veřejného a neziskového sektoru a posílit
synergické efekty pro rozvoj území.
9.2.4 Rozvíjení přeshraniční a nadnárodní spolupráce regionů ČR s regiony EU: Rozvoj přeshraniční spolupráce
a společných aktivit. Podpora rozvoje přeshraniční kooperace na úrovni Karlovarského kraje a sousedních
regionů, podpora spolupráce na úrovní stávajících euroregionů a na úrovni mikroregionů a obcí.

Následující aktivity byly na hodnotící škále označeny stupněm 4, tedy vyhodnoceny jako aktivity velmi
významné:
1.1.1 Podpora propojování aktérů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací: Cílem aktivity je vytvářet podmínky pro
uplatnění výsledků vědy a výzkumu v ekonomickém rozvoji kraje, podporovat zvýšení počtu inovačních patentů
a firem využívajících tohoto potenciálu.
1.2.2 Podpora výzkumu a vývoje ve veřejných výzkumných institucích a na univerzitách: Podpora zvyšování
využití finanční podpory a podpůrných programů EU v oblasti vědy a výzkumu a v souvisejících oborech. Podpora
zvyšování soukromých výdajů do oblasti vědy a výzkumu a inovací, podpora patentové činnosti, podpora
smluvního výzkumu mezi podnikatelskou sférou a vědecko-výzkumnou a terciární sférou apod. s cílem zvyšování
podílu podniků využívajících pro posilování vlastní konkurenceschopnosti inovace.
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1.3.1 Budování infrastruktury pro regionální a městskou dopravu: Dle Programu dopravní obslužnosti
Karlovarského kraje je aktivita zaměřena na podporu rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury dle
zmapovaných požadavků území.
1.4.2 Doplnění chybějící technické infrastruktury: Podpora snižování znečištění vod, zlepšení jakosti pitné vody,
zlepšení pokryti vysokorychlostním internetem, rekonstrukce veřejného osvětlení.
1.4.3 Doplnění chybějících typů podnikatelské infrastruktury: Cílem aktivity je zvýšit podnikatelskou aktivitu v
kraji, zvýšit počet fungujících klastrů, zlepšit využití ploch brownfields a dalších disponibilních ploch pro
podnikání, zajistit lepší možnost uplatnění kvalifikovaných pracovníků.
1.4.4 Doplnění chybějící infrastruktury pro cestovní ruch: Zvyšování kvality poskytovaných služeb v ubytovacích,
stravovacích a sportovně rekreačních zařízeních a rozšiřování takové nabídky cestovního ruchu, která povede k
prodloužení délky pobytu návštěvníků v regionu.
1.5.1 Zvýšení flexibility a zefektivnění vzdělávací soustavy s ohledem na předpokládaný demografický vývoj:
Udržení optimálních kapacit mateřských škol v reakci na demografický vývoj. Udržení a zkvalitnění kapacit
určených pro vzdělávání na základních školách, postupný a finančně zajištěný rozvoj inkluzivního vzdělávání, a
především motivace k navazujícímu studiu na středních školách.
2.3.2 Zajištění bezpečnosti dodávek energií: Zajištění energetické bezpečnosti a udržitelnosti v regionu i v
příslušných mikroregionech, úspory energie a přechod na méně znečišťující paliva, rozvoj obnovitelných zdrojů
energie.
3.X.2 Vytváření pracovních míst a rozvoj sociálního podnikání a prostupného zaměstnávání: Podpora rozvoje
sociálního podnikání, které mimo jiné umožňuje sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním
vyloučením aktivní vstup na trh práce.
3.X.3 Zabránění vzniku lokalit s koncentrací nízkopříjmového obyvatelstva s nízkým vzděláním: Podpora
prevence, mapování a předcházení vzniku tzv. sociálně vyloučených lokalit, a to jak přirozeně, tak uměle
vytvářených.
3.X.4 Podpora sociální integrace znevýhodněných skupin jejich zapojením do pracovního procesu: Podpora v
oblasti sociální prevence, tedy aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity
zaměřené na změnu nepříznivých a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny trestné
činnosti. Podpora paktu zaměstnanosti, intenzivnější a efektivnější práce s nezaměstnanými.
3.1.2 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě zdravotnických zařízení s ohledem na
demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby: Zlepšování a posilování úrovně vybavení (technické,
přístrojové, provozní) zdravotnických zařízení a služeb v regionu ve vazbě na vývoj a potřeby v této oblasti.
Zvýšení dostupnosti preventivních služeb zdravotní péče v periferních lokalitách kraje a podpora zdravého
životního stylu.
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3.1.3 Zvyšování kvality a vybavenosti optimálně dimenzované sítě sociálních služeb s ohledem na
demografické trendy a aktuální i budoucí potřeby: Zkvalitnění a rozšíření sítě potřebných sociálních služeb pro
seniory. Vyvážená, dostupná síť poskytovatelů sociálních služeb pro vybrané cílové skupiny a vytvoření
dostatečné a kvalitně fungující sítě sociálních služeb pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené na celém území kraje.
3.2.4 Podpora kulturních památek: Cílem aktivity je podpora obnovy kulturních památek, a to i v periferních
oblastech kraje.
4.1.1 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit vzdělávání: V rámci aktivity jsou podporovány
investice do zajištění kvalitní infrastruktury škol, zohlednění demografického vývoje obyvatelstva a situace na
trhu práce.
4.1.2 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit základní zdravotní péče: Aktivita je zaměřena na
modernizaci infrastruktury poskytovatelů základní zdravotnické péče.
4.1.3 Zajištění územní dostupnosti a adekvátních kapacit sociálních služeb: V rámci aktivity jsou podporovány
investice do zajištění dostatečné kapacity sociálních služeb, podpoře služeb terénních a pobytových služeb
komunitního typu, včetně služeb prevence a sociálního poradenství, s podporou profesního vzdělávání
pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a managementu.
4.1.4 Zkvalitnění služeb trhu práce a zajištění kapacit a inovativního poskytování veřejných a neveřejných
služeb: Podpora zejména meziobecní spolupráce v souvislosti se sociálně vyloučenými osobami či osobami tímto
sociálním vyloučením ohroženými (podpora částečných úvazků, odstranění možných dalších bariér při vstupu na
trh práce).
4.2.3 Zajištění dostupnosti a kapacity technické infrastruktury: Podpora aktivity vedoucích zejména ke zvýšení
kvality pitné vody a snížení znečištění vod.
4.3.2 Zvýšení technologické úrovně firem pořízením moderních strojů, zařízení, know-how a licencí: Aktivita si
klade za cíl podporou firem v zavádění modernizací, čímž dojde ke zvýšení jejich technologické úrovně a
současnému nárůstu konkurenceschopnosti a celkovému rozvoji.
5.1.1 Podpora rozvoje a diverzifikace malého a středního podnikání s ohledem na rozvojový potenciál
periferního regionu: Podpora rozvoje podnikání v odvětvích tradičních a konkurenceschopných pro karlovarský
region včetně nových perspektivních odvětví.
5.1.4 Podpora kulturních památek v periferních regionech: Cílem aktivity je podpora obnovy kulturních památek,
a to i v periferních oblastech kraje.
5.2.1 Podpora vzdělávání sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel: Aktivizace
specifické cílové skupiny, která je ohrožena či je sociálně vyloučená, se zvláštním aspektem na sociálně
vyloučené lokality Karlovarského kraje.
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6.1.1 Odstraňování starých ekologických zátěží: Aktivita je zaměřena na problematiku monitoringu a eliminace
a řešení ekologických zátěží.
6.1.2 Revitalizace brownfields v městských i venkovských oblastech: Aktivita je zaměřena na sanaci ekologicky
závadných staveb, nevyužívaných průmyslových objektů a areálů, tzv. brownfieldů.
6.1.3 Rekultivace území po bývalé těžbě nerostných surovin: aktivity vedoucí k udržení přírodní rozmanitosti a
zachování nebo obnovení přírodního prostředí cestou rekultivací krajiny po těžbě a zatížené působením s těžbou
souvisejícího průmyslu.
6.3.2 Podpora úspor energie se zaměřením na zvyšování energetické účinnosti a snížení emisí znečišťujících
látek a skleníkových plynů, produkovaných domácnostmi, a na aplikaci inovativních technik v průmyslových
sektorech a úspory energie včetně sektoru bydlení: Podpora úspor energie ve veřejných objektech, podpora
změny způsobu vytápění ve veřejných objektech a domácnostech.
6.4.1 Snižování koncentrace znečišťujících látek z dopravy: Cílem aktivity je podpora opatření ke snižování
primární a sekundární prašnosti.
6.5.4 Podpora vodohospodářské infrastruktury: Realizace aktivit vedoucích k naplňování a opatření Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje. Postupná realizace doplňování, modernizace a rekonstrukce
současných vodovodů na území kraje. Podpora realizace opatření pro zlepšení kvality povrchových i podzemních
vod na území kraje. Podpora realizace opatření pro výstavbu nové kanalizační sítě a dostavbu stávající
kanalizační sítě. Zlepšení jakosti pitné vody.
7.1.1 Podpora péče o systémy sídelní zeleně v urbanistické struktuře sídel v návaznosti na adaptaci na změnu
klimatu: Zeleň v intravilánu obcí sehrává příznivou úloháři tvorbě místního mikroklima, tlumení hluku a
znečištění vzduchu, zejména prachem, a plní řadu dalších funkcí. Přestárlé stromy však mohou ohrožovat
bezpečnost obyvatel. Je třeba tuto zeleň udržovat a obnovovat – podpora opatření pro snižování primární a
sekundární prašnosti.
7.1.3 Aktivity proti suchu: Podpora opatření pro řešení nebezpečí vznikajících v období sucha a s tím související
potřeby zajištění dostatečných zásob vody. Ochrana a využívání zdrojů pitné vody za účelem zlepšení zásobování
jakostní pitnou vodou. Opatření vedoucí ke zvyšování přirozené retenční schopnosti krajiny.
7.1.5 Omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu: Invazní nepůvodní druhy jsou
celosvětovým problémem, který má významné a rostoucí negativní dopady na ekonomiku, životní prostředí i
zdraví člověka.
7.2.1 Preventivní protipovodňová opatření: Dle Strategie ochrany před povodněmi pro území Karlovarského
kraje se jedná o podporu provádění opatření v krajině, elektrotechnických opatření a opatření zemědělského
obhospodařování, dále hospodaření v lesích, přirozených rozlivů a stability svahů. Dále jde o podporu
technických opatření.
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7.2.2 Dobudování vhodných protipovodňových opatření s důrazem na komplexnost řešení a na přírodě blízká
řešení, včetně vymezení území určených k řízeným rozlivům: Podpora realizace protipovodňových opatření
zejména formou komplexních pozemkových úprav a dalších opatření.
8.1.4 Vytvoření podmínek a rámce pro prohlubování kvalifikace a kompetenčních dovedností úředníků
veřejné správy: Současné požadavky na zrychlování a zprůhledňování výkonu veřejné správy na obcích, krajích a
dalších institucích vyžadují obnovu používaných informačních a komunikačních technologií a s tím souvisejícího
vzdělávání zaměstnanců.
8.3.2 Zvyšování informovanosti jednotlivých aktérů veřejné správy včetně informovanosti veřejnosti: Cílem
aktivity je dle Strategie Karlovarského kraje pro oblast eGovemmentu je podpora elektronické spisové služby,
digitální mapy veřejné správy, digitalizace a ukládání dat, vnitřní integrace krajského úřadu, datových skladů,
technických center, manažerských informačních systémů a nástrojů Business Inteligence.
9.2.1 Podpora dobrovolné meziobecní spolupráce: Podpora posilování vhodných forem spolupráce a
propojování činností na místní a mikroregionální úrovni, posilování rozvojových vazeb a koordinace spolupráce
mezi městy v regionu a mezi městy a venkovskými oblastmi, využívání místního potenciálu, znalostí a zdrojů pro
rozvoj dílčích mikroregionů a území (CLLD).
9.2.3 Vytváření podmínek pro intenzivnější zapojování obyvatel a sdružení do rozvoje území v souvislosti s
posilováním identity regionů: podpora aktivit směřujících zejména k podpoře činnosti spolků a občanských
aktivit.
3) Vazba RAP na SRK
Na tomto listu je uvedena vazba aktivit RAP na strategické cíle a opatření Programu rozvoje kraje (PRK).
4) Financování RAP
Zde je uvedeno, z jakých zdrojů je možné financovat aktivity RAP. Cílem listu je zajistit vazbu aktivit RAP na
programy Evropských strukturálních fondů, a to do úrovně specifických cílů (příp. zpřesnění na vybrané aktivity)
těchto programů. U národních zdrojů financování (stát, kraj, obce, ostatní) se uvádí pouze ANO/NE, a to dle
aktuální situace.
5) Finanční plán RAP
Na tomto listu jsou uvedeny finanční potřeby území kraje na jednotlivé aktivity RAP (a jejich zpřesnění). Do
finančního vyjádření potřeb území kraje se započítávají celkové náklady projektů, není tedy zohledněna výše
dotace z EU či národní spolufinancování, které se v jednotlivých specifických cílech, jejich aktivitách i dle typu
příjemce mohou lišit.
RAP obsahuje i Financování ze stávajících národních dotačních titulů a Financování z potenciálních nových
národních dotačních titulů. Údaje k těmto novým oblastem RAP se nepodařilo do stávající aktualizace v plném
rozsahu zajistit. Návrh na nové národní dotační tituly bude do RAP doplněna v následující verzi.
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„BÍLÁ MÍSTÁ“ ČERPÁNÍ
V průběhu aktualizace RAP byla sledována i tzv. bílá místa, tedy nesoulad mezi potřebami potenciálních žadatelů
a vypsanými dotačními tituly.
Všeobecně bylo zjištěno, že potřeby, které byly vykazovány jako „dotačně nepokryté“, ve většině případů je
možné přiřadit ať již k vypsaným výzvám či k dotačním titulům kde již bylo podání projektů v letošním roce
ukončeno. Popřípadě již bylo podávání ukončeno - nicméně jde o kolovou výzvu, či se jednalo o pravidelně
podporované aktivity z prostředků např. krajských dotačních titulů.
Rizikem v této oblasti může být malá alokace finančních prostředků a též nesnadná orientace v celkové nabídce
dotačních programů. Tato problematika bude dále sledována.
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SEZNAM ZKRATEK
CLLD:
CR:
ČR:
ESIF:
EU:
ICT:
IPRÚ:
IT:
IZS:
KÚ KK:
KK:
MAS:
MMR:
ORR:
PRK:
PRV:
RAP:
RIS3:
RSK:
SRR:

Komunitně vedený místní rozvoj
Cestovní ruch
Česká republika
Evropské strukturální a investiční fondy
Evropská unie
Informační a komunikační technologie
Integrovaný plán rozvoje území
Informační technologie
Integrovaný záchranný systém
Krajský úřad Karlovarského kraje
Karlovarský kraj
Místní akční skupina
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor regionálního rozvoje
Program rozvoje kraje
Program rozvoje venkova
Regionální akční plán
Strategie inteligentní specializace 2014-2020
Regionální stálá konference
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020

PŘÍLOHY
Příloha č. 1: „RAP 2017_prac_verze_II.xlsx“ obsahující listy:


Vazby na Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020



Význam aktivit Akčního plánu SRR pro rozvoj Karlovarského kraje



Vazby aktivit RAP na strategické cíle a opatření Programu rozvoje Karlovarského kraje



Finanční zdroje pro realizaci aktivit RAP



Finanční plán RAP
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