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1. Úvod
Identifikační údaje:
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
Sídlo: Jáchymovská 232/96, 360 04 Karlovy Vary
IČ:
72053666
DIČ: CZ72053666
Web: http://www.karp-kv.cz
Ředitelka: Ing. Jana Michková
Statutární zástupce ředitelky: Ing. Zdeněk Nádvorník
Poslání a činnost:
Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP), příspěvková organizace byla zřízena
Karlovarským krajem usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 121/06/09 ze dne 18. 6.
2009 za účelem zajištění koordinace a realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti
Karlovarského kraje (SRKKK), která je strukturována do tří tematických pilířů (A. Regionální
inovační systém, B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost, C. Podnikatelské prostředí).
Implementační část této strategie je rozpracována až do podoby jednotlivých projektových listů,
kde jsou popsány předpokládané výstupy, aktivity, jejich časový plán a finanční náročnost.
Podrobně je také popsána implementace strategie tj. institucionální zajištění realizace SRKKK. Tím
jsou dány cíle i prostředky pro činnost KARP.
Předměty činnosti KARP jsou:
- Zabezpečení koordinace a realizace SRKKK (hlavní účel)
- Příprava a realizace projektů vyplývajících ze SRKKK
- Monitoring a evaluace plnění a dopadů SRKKK
- Zajištění aktualizace SRKKK
- Propagační činnost související se SRKKK a s propagací KARP
- Zajištění personální politiky KARP
- Poradenská činnost související se SRKKK
- Komunikace s klíčovými partnery identifikovanými v SRKKK
- Servis pro řídící a monitorovací orgán SRKKK
V následujících kapitolách je popsán průběh implementace SRKKK, ale i plnění jednotlivých pilířů
strategie v průběhu roku 2013. Konkrétní zmiňované projekty jsou s příslušnými orgány
Karlovarského kraje projednávány standardním způsobem a podrobné informace k nim proto
nejsou v této zprávě uváděny. Níže jsou uvedeny navržené implementační aktivity a
předpokládané činnosti v jednotlivých pilířích na rok 2014.

2. Aktivity v roce 2013
KARP byla zřízena za hlavním účelem -zajištění koordinace a realizace SRKKK, proto
vyhodnocení aktivit za rok 2013 vychází z této strategie a je rozděleno podle jejích jednotlivých
pilířů. V roce 2013 byla stěžejní především příprava větších projektů Karlovarského kraje a
KARP, zajištění částečného samofinancování agentury a zapojení do různých projektů
financovaných z českých i evropských zdrojů. Tyto činnosti budou dále pokračovat i v příštím roce
se snahou o dosažení synergií mezi realizovanými projekty. Veškeré aktivity v rámci
probíhajících nebo plánovaných projektů jsou v souladu se SRKKK a umožňují ji efektivně
naplňovat.

Aktivity KARP korespondují i s probíhající přípravou Karlovarského kraje na programovací
období 2014 – 2020. Klíčové bylo schválení aktualizovaného Programu rozvoje
Karlovarského kraje a s ní související SRKKK včetně provázání obou dokumentů.
Z dosavadních informací o prioritách EU v novém programovacím období jednoznačně
vyplývá, že oblast podpory výzkumu, technologického rozvoje a inovací a zvyšování
konkurenceschopnosti malých a středních firem budou výrazně finančně posíleny
s ohledem na jejich význam. V květnu 2013 začala tedy příprava Regionální inovační
strategie pro inteligentní specializaci (S3) na základě budování spolupráce výzkumných
institucí, podnikatelů a veřejné správy, která umožní tyto finanční zdroje v Karlovarském
kraji absorbovat a která je koordinována vybraným pracovníkem KARP.

Horizontální priorita: implementace
Personální obsazení KARP bylo k 31. 12. 2013 – 4 projektoví manažeři (každý se zaměřením na
jeden pilíř, pro pilíř A. Regionální inovační systém 2 manažeři), ředitelka, 1 administrativní
pracovnice a ekonomka na částečný úvazek. Všichni zaměstnanci/kyně se vzdělávají s ohledem
na požadavky, které jsou na ně kladeny (projektové řízení, inovace, klastry, prezentace apod.).
Vzhledem k zahájení 4 projektů spolufinancovaných z fondů EU bude část mzdových prostředků
KARP (cca 2 - 3 zaměstnanci) zpět refundována. Na základě výběrového řízení realizovaného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Karlovarským krajem je 1 pracovník
KARP zaměstnán na polovinu pracovního úvazku pro koordinaci přípravy regionální inovační
strategie podle principu Inteligentní specializace (smlouva s MŠMT od 6. 5. 2013 do 30. 6. 2014 s
předpokladem dalšího prodlužování až do roku 2015). Rozpočet KARP neumožňuje navýšení
počtu zaměstnanců a rozšiřování jejích služeb a aktivit.
Všichni pracovníci KARP jsou podrobně seznámeni s projekty SRKKK a v rámci agentury si
vyměňují informace na pravidelných poradách. Ředitelka KARP se pravidelně setkává a předává si
informace se zástupci odboru regionálního rozvoje, náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj a
pravidelně informuje Výbor pro regionální rozvoj, Radu a Zastupitelstvo Karlovarského kraje o
průběžném plnění jednotlivých projektů.
V roce 2013 byla orgány kraje schválena aktualizovaná verze SRKKK s ohledem na tvorbu nových
strategických dokumentů na evropské, národní i regionální úrovni v souvislosti s přípravou na nové
programovací období 2014 – 2020. Základní struktura dokumentu byla zachována. SRKKK byla
včleněna do aktualizovaného Programu rozvoje Karlovarského kraje jako jeho Prioritní oblast 1:
Konkurenceschopnost. Od května 2013 probíhá příprava regionální inovační strategie (RIS) dle
principů inteligentní specializace (S3 strategie). Pro přípravu RIS je významným analytickým i
koncepčním zdrojem aktualizovaná SRKKK a obě strategie tak budou ve výrazném souladu a
svým zaměřením se budou vhodně doplňovat.
Internetové stránky agentury www.karp-kv.cz jsou postupně rozšiřovány a pravidelně
aktualizovány podle potřeb a případných podnětů, je zprovozněna i zjednodušená anglická verze
webu. Pro publicitu byly a dále budou pravidelně využívány Krajské listy, časopis Inovační
podnikání & transfer technologií, regionální tisk a internetové stránky partnerů (newsletter OHK
Cheb). Připravují se další formy publicity s ohledem na druh cílových skupin (brožury v rámci
projektů).

Pilíř A. Regionální inovační systém
Databáze inovačních firem Karlovarského kraje a dalších subjektů regionální inovační
infrastruktury, která vznikla v roce 2010, je průběžně aktualizována a ve spolupráci s Asociací
inovačního podnikání ČR a jejích regionálních zástupců je prezentována formou Technologického
profilu ČR (CD ROM) nejen ve všech českých regionech, ale také při příležitosti mezinárodních
konferencí a veletrhů. Databáze Technologický profil pro Karlovarský kraj na konci roku 2013
obsahovala 57 aktivních firem. I přesto, že financování projektu Technologický profil bylo v roce
2012 pozastaveno, probíhalo nejenom udržování již zmíněné databáze, ale další důsledné
mapování a vyhledávání subjektů s inovačním potenciálem. Za tímto účelem začala KARP vytvářet
vlastní databázi inovačních a významných firem Karlovarského kraje, kterou hodlá nadále
rozšiřovat a aktualizovat pro své činnosti, projekty a lepší komunikaci s těmito firmami. Nyní
obsahuje 134 subjektů.
V roce 2013 zajišťovala KARP administrativně již druhé kolo veřejné soutěže o inovační
vouchery na základě mandátní smlouvy. Poskytovala konzultace žadatelům a zajistila příjem
žádostí a kontrolu věcných a formálních kritérií. Ve druhém kole veřejné soutěže bylo podáno
celkem 19 žádostí o finanční podporu. Dvě žádosti byly na podatelnu KÚKK doručeny po vypršení
lhůty pro podávání projektových žádostí a nepostoupily tak do dalšího hodnocení. Další dva
žadatelé byli následně z veřejné soutěže vyloučeni pro nesplnění formálních kritérií a kritérií
přijatelnosti. Na každou z 15 hodnocených žádostí zajistila KARP zpracování dvou odborných
posudků externími hodnotiteli, se kterými byly uzavřeny smlouvy o dílo. Po získání bodového skóre
všech projektových žádostí zajistila KARP jejich posouzení Odborným poradním orgánem a
následné projednání výsledků soutěže v Radě a Zastupitelstvu Karlovarského kraje. Po schválení
návrhu rozdělení finančních prostředků Zastupitelstvem Karlovarského kraje v dubnu 2013 byly
s úspěšnými žadateli podepsány smlouvy o přidělení finanční podpory. Celkem byly 10 žadatelům
rozděleny finanční prostředky ve výši 1.526.000,- Kč. V listopadu předkládali příjemci podpory
závěrečné vyúčtování, které KARP kontrolovala a komunikovala s příjemci při doplňování
podkladů. Druhý ročník veřejné soutěže o inovační vouchery byl vyhodnocen jako úspěšný,
žádnému příjemci nebyla uložena povinnost finanční prostředky vracet. V září bylo připraveno a v
listopadu 2013 poté vyhlášeno třetí kolo veřejné soutěže pro rok 2014. Došlo jen k malým
úpravám formulářů a k doplnění třetího hodnocení v případě většího rozdílu v přidělených bodech.
Významným partnerem KARP pro zlepšování kultury inovačního podnikání v kraji je obecně
prospěšná společnost Česká inovace, která každoročně pořádá národní soutěž o inovacích a
inovačních firmách. Na hodnocení projektů za rok 2013 podíleli 2 pracovníci KARP. Soutěže se za
Karlovarský kraj zúčastnila pouze 1 firma. Společnost sdružuje i zástupce inovačních center a
rozvojových agentur z dalších krajů ČR a rozšiřuje informace o pořádaných akcích a inovačních
aktivitách, které KARP zprostředkovává subjektům v kraji.
Klíčovým investičním projektem této oblasti je Vědeckotechnický park Karlovarského kraje
(dále VTP). V roce 2011 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) a
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) byla schválena žádost o poskytnutí dotace z
programu Prosperita v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Řízení projektu po
technické stránce převzala Agentura projektového a dotačního managementu. V roce 2013 byla
vydána stavební povolení na stavbu VTP a dokončena projektová dokumentace. V květnu 2013
bylo ze strany řídícího orgánu vystaveno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OPPI. Současně

začala příprava veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, ale předběžné oznámení o zahájení
výběrového řízení nebylo dvakrát schváleno Zastupitelstvem Karlovarského kraje. Z tohoto důvodu
a s přihlédnutím k zákonným lhůtám pro výběrová řízení na zhotovitele stavby nebylo možné
časově projekt realizovat v souladu s podmínkami přijaté dotace z OPPI. V případě, že by se
nepodařilo projekt realizovat do termínu daného Rozhodnutím, hrozilo by Karlovarskému kraji
neproplacení celé dotace. Z tohoto důvodu bylo navrženo odstoupení od projektu a ukončení
všech smluvních vztahů s projektem souvisejících. V září 2013 Zastupitelstvo Karlovarského kraje
rozhodlo o ukončení projektu VTP a řídící orgán rozhodnutí Karlovarského kraje akceptoval.
V prosinci 2013 a v lednu 2014 byly vypořádány smluvní závazky, které souvisely s ukončením
projektu VTP. Jednalo se především o smlouvy na připojení se společnostmi RWE GasNet, s.r.o. a
Českými energetickými závody Distribuce, a.s., dále Smlouva o nájmu pozemku s ČR - Hasičským
záchranným sborem Karlovarského kraje. Projekt VTP zůstává i nadále v Akčním plánu Programu
rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020, s předpokládanou realizací v dalším programovacím
období EU. VTP byl v roce 2013 prezentován stejně jako v minulých letech na veletrzích v ČR
(URBIS Brno) i v zahraničí formou tištěných letáků.
KARP je od roku 2011 členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR). Snaží
se své členství využít pro sběr a sdílení informací a zkušeností s ostatními členy společnosti při
koordinaci aktivit souvisejících s inovační infrastrukturou (podnikatelské inkubátory) v našem kraji a
k získání informací o možné podpoře na rozvoj této infrastruktury v následujícím programovacím
období.

Pilíř B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost
Toto opatření je realizováno díky účasti KARP ve 3 projektech spolufinancovaných ze
strukturálních fondů:
V rámci projektu UNIPRANET (Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí –
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) proběhlo během roku 2013 dalších 5
praxí studentů FEK ZČU ve 3 firmách v Karlovarském kraji. Velmi dobře funguje komunikace
s fakultou ekonomickou v Chebu, kde jsou stáže mezi studenty aktivně propagovány. Druhý
interaktivní workshop se uskutečnil v prosinci 2013 za účasti 24 osob. Setkali se na něm zástupci
univerzity i firem, ve kterých stáže probíhaly. Účastníci projektu tak předali novým potenciálním
zájemcům své zkušenosti s projektem. KARP zprostředkoval u místních firem dalších 11 stáží,
které zatím nejsou studenty obsazeny. Pro splnění monitorovacího indikátoru je potřeba realizovat
ještě 5 stáží.
Společně s dalšími 6 partnery pod vedením Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) realizuje
KARP od března 2012 projekt ROZVOJ West Bohemia – rozvoj partnerství v územní působnosti
Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Hlavními přínosy jsou pracovní a odborné stáže resp. praxe studentů
vysokých a vyšších odborných škol ve firmách, vytvoření sítě spolupracujících subjektů, realizace
odborných konferencí a seminářů, realizace vzdělávacích seminářů a vytvoření kontaktního centra
na studijním středisku VŠFS. V rámci projektu se v Karlovarském kraji uskutečnil v říjnu 2013
odborný seminář na téma „Klíčové prvky regionální spolupráce“. V roce 2013 probíhaly v kraji
vzdělávací semináře pro studenty a pracovníky VŠ a VOŠ. KARP oslovila s nabídkou účasti
v projektu a s nabídkou praxí a stáží studentů VOŠ a VŠ několik desítek subjektů z Karlovarského

kraje (firmy, hospodářské komory, školy, veřejné instituce, neziskové organizace). Dosud se
podařilo zapojit celkem 16 subjektů z plánovaných 20 a v průběhu 2. pololetí 2013 zajistit další
odborné praxe a stáže studentů VOŠ a VŠ, čímž KARP splnila jejich plánovaný počet - 10. Po
zprovoznění webových stránek projektu se KARP výrazně podílela na jejich další koncepci.
V rámci projektu Working4Talent (Lidský kapitál a inovace: strategie zaměstnanosti v lokálních
a regionálních inovačních sítích pro přísun nových talentů a zlepšení nabídky práce)
financovaného z Operačního programu Meziregionální spolupráce (Interreg IVC) byl projektovými
partnery v prvním čtvrtletí roku 2013 zpracován souhrnný porovnávací dokument, který vznikl
z jednotlivých lokálních analýz, vytvořených koncem roku 2012. V červnu 2013 přeložili partneři
tuto souhrnnou analýzu lidských zdrojů v různých evropských regionech do národních jazyků
a publikovali na webových stránkách projektu a jednotlivých partnerů. V prvním pololetí roku 2013
proběhly studijní návštěvy v Boloni a Vilniusu. Projektový meeting v italské Boloni se uskutečnil
v březnu 2013 a jeho programem byla kromě projednávání administrativních záležitostí projektu
také exkurze v CNR / ISMAR Institute of Marine sciences. Druhý den setkání byl věnován
konferenci "The rules of attraction. Policy, training and enterprise for attracting talents", která
proběhla za účasti např. zástupců z univerzity v Boloni, Turínského inkubátoru apod. V červnu se
pak konalo setkání v litevském Vilniusu, kde se partneři W4T seznámili s litevským
projektem SPARNAI, který je stejně jako Working4Talent zaměřený na práci s mladými talenty.
V rámci studijní návštěvy byla pro účastníky připravena prohlídka vilniuského univerzitního
kampusu. Druhé pololetí roku 2013 bylo věnováno zpracování příkladů dobrých praxí „Best
Practices“, jež byly vytipovány v průběhu prvního čtvrtletí 2013 a schváleny na meetingu v Boloni.
Každý projektový partner zpracoval cca 2 příklady dobré praxe, které byly následně všemi partnery
obodovány dle relevance, použitelnosti, přenositelnosti a míry inovace. Z nejlépe hodnocených
příkladů byl pak vypracován draft souhrnného „průvodce dobrými praxemi“ na poli lidských zdrojů.
Finalizace dokumentu proběhne v průběhu roku 2014. Třetí projektový meeting v italském Torinu
se uskutečnil v říjnu 2013. První část setkání byla věnována detailnímu poznání zpracovaných
příkladů dobré praxe práce s talenty v různých regionech. Ve druhé setkání se projektoví partneři
zúčastnili každoroční konference Voglia d’Impresa s podtitulem „Podnikání jako cesta k posílení
regionálních talentů“. Dále byla pro projektové partnery připravena studijní návštěva v inkubátoru
I3P s představením projektu „Treatabit: digital projects incubator“. V prosinci 2013 proběhla za
finančního přispění z projektu Working4Talent konference EuroRegio 2013, kterou pořádala pod
záštitou hejtmanů Karlovarského a Plzeňského kraje společnost MIM Consulting, s.r.o. Konference
se týkala česko-německé spolupráce na poli vzdělávání, zvyšování zaměstnanosti a společných
projektů týkajících se regionálního rozvoje.
Na základě výsledků jednání se zástupci klíčových oborů v Karlovarském kraji budou dále
zvažovány možnosti navázání spolupráce firem se středními a vysokými školami. Touto aktivitou
se dlouhodobě zabývají obě hospodářské komory a KARP s nimi na těchto aktivitách spolupracuje.
KARP se pokusí aplikovat některé procesy a dobré příklady z projektů UNIPRANET, Rozvoj West
Bohemia a Working4Talent i do oblasti vysokého školství (systém zprostředkování praxí studentů).
Investičním projektem v této oblasti bylo vybudování Informačně vzdělávacího střediska
Karlovarského kraje (IVS), které mělo navazovat na areál VTP a doplňovalo by aktivity parku.
IVS bylo navrženo jako zařízení s celokrajovou působností, které by mělo poskytovat zájemcům a
uchazečům o zaměstnání informace o možnostech jejich dalšího uplatnění na trhu práce. Mělo by

sdružovat a poskytovat komplexní informace o dalším vzdělávání, rekvalifikačních možnostech,
atd. V roce 2011 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) a v roce 2013 byla
podána žádost o finanční podporu z Integrovaného operačního programu, byla vydána stavební
povolení na stavbu IVS a dokončena projektová dokumentace. Současně začala příprava veřejné
zakázky na výběr zhotovitele stavby, ale předběžné oznámení o zahájení výběrového řízení
nebylo dvakrát schváleno Zastupitelstvem Karlovarského kraje. Vzhledem k tomu, že projekt
Informačně – vzdělávacího střediska Karlovarského kraje měl technicky navazovat na plánovaný
areál Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje (jednalo se o propojené budovy), došlo by
v případě pokračování projektu IVS jako samostatné stavby ke zvýšení nákladů na vybudování
objektu např. komunikací, přípojek inženýrských sítí a další technické infrastruktury. Dále bylo
uvažováno, že po dokončení stavby budou aktivity IVS doplňovat aktivity VTP. Bez realizace
projektu VTP by však byla realizace aktivit IVS obtížná. Z tohoto důvodu bylo navrženo
odstoupení od projektu a ukončení všech smluvních vztahů s projektem souvisejících, přestože
v říjnu 2013 byla Karlovarskému kraji přidělena finanční podpora na projekt. V prosinci 2013
Zastupitelstvo Karlovarského kraje rozhodlo o ukončení projektu IVS a řídící orgán rozhodnutí
Karlovarského kraje akceptoval. V prosinci 2013 a v lednu 2014 byly vypořádány smluvní závazky,
které souvisely s ukončením projektu IVS. Jednalo se především o smlouvy na připojení se
společnostmi RWE GasNet, s.r.o. a Českými energetickými závody Distribuce, a.s., dále Smlouva
o nájmu pozemku s ČR - Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje.

Pilíř C. Podnikatelské prostředí
Od května 2013 probíhá příprava regionální inovační strategie (RIS) dle principů inteligentní
specializace (S3 strategie) byla po shromáždění relevantních analýz a studií zaměřených na místní
inovační potenciál, postupně realizována individuální jednání a společná setkání se zástupci
místních firem, škol, veřejných institucí i neziskových organizací. Informace získané těmito
způsoby byly postupně použity pro plnění úkolů při přípravě stručné podoby strategie (tzv. krajské
přílohy k národní strategii inteligentní specializace). Tyto úkoly, instrukce a další požadavky byly
zadávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a od října 2013 zejména RIS3
facilitátorem. Ten plní pro MŠMT mj. roli koordinátora přípravy strategií inteligentní specializace na
národní a krajské úrovni. Koordinaci přípravy RIS pro Karlovarský kraj vykonává krajský S3
manažer vybraný MŠMT, který je zároveň zaměstnancem KARP. Připravovaná strategie i dílčí
podklady vzniklé v průběhu její přípravy budou východiskem pro opatření a nástroje zaměřené mj.
na zlepšení pozice místních firem v hodnotových řetězcích. V dalším průběhu přípravy strategie
budou tato opatření a nástroje diskutovány a konzultovány s klíčovými místními partnery, kterými
jsou podnikatelská, vědeckovýzkumná a veřejná sféra.
KARP od října 2011 realizuje mezinárodní strategický projekt CLUSTRAT (Posílení inovací
prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících odvětví a mezisektorových
témat – z Operačního programu Nadnárodní spolupráce). Mezi hlavní aktivity a nástroje projektu
patří zejména dialog mezi zástupci veřejné a podnikatelské sféry na regionální a národní úrovni
v rámci každé partnerské země. V roce 2013 se v březnu uskutečnilo v Chebu Regionální setkání
zaměřené na transfer technologií (představení různých forem spolupráce podniků a podniků
s univerzitami) a přenos zkušeností z praxe klastru „CLUTEX“. Byly představeny nejen zkušenosti
se zakládáním klastru a možná úskalí, ale hlavně praktické rady, nápady a doporučení, jak lze

klastr řídit a kterým směrem jej dále rozvíjet. V dubnu 2013 se zástupkyně KARP spolu se
zástupkyní asociovaného partnera (odbor regionálního rozvoje KÚ KK) zúčastnily 2. Nadnárodního
strategického dialogu v polských Katowicích. Na setkání byly shrnuty výsledky mapovacího
procesu z partnerských regionů a jednotliví partneři prezentovali silné/slabé stránky svých regionů
se zaměřením na nově vznikající témata (Aktivní stárnutí, Zelená ekonomika, Udržitelná mobilita).
Dále se v červnu uskutečnilo v Karlových Varech Národní a regionální setkání s názvem Klastrová
strategie. Setkání bylo zaměřeno na diskusi o přenosu zkušeností z oblasti inovací a klastrové
politiky v úzké souvislosti s právě připravovanou Regionální inovační strategií pro inteligentní
specializaci (RIS3). Průběžné výstupy a závěry všech uskutečněných setkání budou podkladem
pro nadnárodní diskusi s ostatními partnery projektu. CluStrat je v tomto směru ojedinělým
projektem, který může být přínosem nejen pro Karlovarský kraj ale také pro celou klastrovou
politiku ČR, neboť v současné době lze v ČR podporovat zatím pouze klastrové iniciativy z oborů
zpracovatelského průmyslu a ICT. Např. podpora klastrů zaměřených na služby zatím zcela chybí.
V září 2013 se zástupkyně KARP a Karlovarského kraje zúčastnily 3. Nadnárodního strategického
dialogu v maďarské Budapešti. Setkání bylo zacíleno na přípravu společné strategie a prezentace
návrhů pilotních akcí. V rámci projektu byla od prosince 2013 realizována v kraji pilotní akce na
podporu spolupráce subjektů působících v oblastech lázeňství a balneologie, protože tento obor
představuje pro kraj veliký potenciál.
V roce 2013 byl zakonzervován původní internetový portál pro investory (www.karlovyvaryregion.eu), neboť jeho struktura a navržená správa byla zastaralá. Doména ale byla využita nově.
V rámci jednání Krajského akčního týmu pro rozvoj zaměstnanosti vznikl námět, aby informace pro
podnikatele a investory byly součástí webu Karlovarského kraje (samostatná záložka). Na základě
tohoto podnětu vznikl koncem roku 2013 ve spolupráci se zástupci regionální kanceláře
CzechInvestu a agentury KARP webový portál „Investiční příležitosti v Karlovarském kraji“.
Webové stránky umožní mj. případným investorům nahlédnout do databáze pozemků a
nevyužívaných nemovitostí, které jsou v Karlovarském kraji k dispozici pro podnikání. Jsou zde
umístěny také aktuální informace o Karlovarském kraji, nabídce poradenství, spolupráce a
podporách a dále kontakty na různé instituce. Portál bude v českém, německém, anglickém a
ruském jazyce a bude provozován KARP.
V říjnu 2013 KARP spolupořádala v Karlových Varech seminář pro podnikatele Arabský svět a
obchodní příležitosti, kde vystoupili velvyslanci a obchodní radové z velvyslanectví Marockého
království, Alžírské lidové a demokratické republiky a Kuvajtu.
KARP pravidelně sleduje přípravu a realizaci průmyslových zón nebo nevyužívaných areálů na
území Karlovarského kraje. Ve spolupráci s Karlovarským krajem propagace těchto lokalit
uskutečňována prostřednictvím investorského webu pro potenciální zájemce z ČR a zahraničí.
Karlovarským krajem byla uzavřena Smlouva o spolupráci při rozvoji Národní databáze
brownfieldů s Agenturou pro podporu podnikání a investic (CzechInvest). KARP bude
spolupracovat na vkládání a editaci informací o brownfieldech na území Karlovarského kraje.

3. Plánované aktivity na rok 2014
Rovněž návrh aktivit na rok 2014 vychází a je členěn podle jednotlivých pilířů SRKKK.

Horizontální priorita: implementace
Činnosti vyvíjené v roce 2013 (zejména příprava větších projektů Karlovarského kraje a KARP a
zajištění částečného samofinancování agentury) budou v následujícím roce dále pokračovat se
snahou o dosažení synergií mezi projekty. Veškeré aktivity v rámci realizovaných nebo
plánovaných projektů jsou v souladu se SRKKK a umožňují ji efektivně naplňovat. Tato snaha
koresponduje i s probíhající přípravou Karlovarského kraje na programovací období 2014 –2020.
Klíčová bude příprava regionální inovační strategie. Stávající zaměstnanci budou dále vzděláváni s
ohledem na požadavky, které jsou na ně kladeny (projektové řízení, inovace, klastry, ochrana
duševního vlastnictví, veřejná podpora apod.). Každoroční snižování rozpočtu KARP je
kompenzováno úhradou některých výdajů prostřednictvím projektů, po skončení jejich realizace v
roce 2014 bude financování KARP ohroženo. Další personální rozšíření KARP v souvislosti s
plánovanou realizací projektů je žádoucí a bude realizováno s ohledem na finanční možnosti a
plánované úkoly.
Pro publicitu budou dále využívány internetové stránky agentury, regionální média, Krajské listy,
časopis Inovační podnikání & transfer technologií a internetové stránky partnerů. Rovněž bude
využito možnosti prezentace KARP a jejích aktivit v rámci realizovaných projektů a na veletrhu
URBIS v Brně.
Dále bude pokračovat spolupráce s významnými partnery a institucemi – krajská hospodářská
komora, agentura CzechInvest, vysoké školy působící v kraji, střední školy, krajská pobočka Úřadu
práce ČR, města a obce Karlovarského kraje, ministerstva a jejich příspěvkové organizace, ostatní
krajské úřady (především odbory rozvoje), rozvojové agentury v ČR a zahraničí, Asociace
inovačního podnikání ČR, Společnost vědeckotechnických parků ČR, síť Enterprise Europe
Network a další národní i mezinárodní instituce.

Pilíř A. Regionální inovační systém
Spolupráce s firmami bude probíhat na bázi pracovních kontaktů v rámci tematicky zaměřených
projektů (národních i nadnárodních) s ohledem na potřeby firem.
Třetí kolo veřejné soutěže pro rozdělení inovačních voucherů bude probíhat na přelomu roku
2013 a 2014. Po vyhodnocení podaných žádostí (leden -duben) bude s vítěznými uchazeči
uzavřena smlouva (květen 2014) a po zrealizování voucherů podnikateli bude provedeno
vyúčtování dotace a vyhodnocení dotačního titulu.

Pilíř B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost
KARP bude pokračovat v realizaci projektu UNIPRANET (OP VK). Stáže budou ukončeny v květnu
spolu s ukončením projektu. V 1. Q bude realizován závěrečný workshop pro podnikatele a
zástupce VŠ. Aktivity projektu pomohou KARP v navázání kontaktů s významnými regionálními
firmami a ZČU Plzeň.
Do února 2014 bude pokračovat projekt ROZVOJ West Bohemia – rozvoj partnerství v územní
působnosti Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje (OPVK). KARP v rámci projektu bude
podílet na mapování klastrového potenciálu v Karlovarském kraji a na vytváření tzv. „Malých
regionálních partnerství“.
V případě projektu Working 4Talent financovaném z Operačního programu Meziregionální
spolupráce (Interreg IVC) budou v roce 2014 realizovány další studijní cesty a na základě
zpracovaných podkladů od všech projektových partnerů bude vytvořen přehled nejlepších příkladů

dobré praxe. KARP na základě poznatků z projektu připravý strategická doporučení pro vedení
kraje a implementační plán pro oblast podpory kvalifikovaných pracovníků.
Na základě výsledků jednání se zástupci klíčových oborů v Karlovarském kraji budou dále
zvažovány možnosti navázání spolupráce firem se středními a vysokými školami. Touto aktivitou
se dlouhodobě zabývá krajská hospodářská komora a KARP s ní na těchto aktivitách
spolupracuje. KARP se pokusí aplikovat některé procesy a dobré příklady z projektů UNIPRANET,
Rozvoj West Bohemia a Working4Talent i do oblasti vysokého školství (systém zprostředkování
praxí studentů).

Pilíř C. Podnikatelské prostředí
KARP převezme nově vytvořený cizojazyčný investorský web a bude ho pravidelně aktualizovat a
propagovat.
Zástupci agentury budou pokračovat v realizaci strategického projektu CLUSTRAT (OP CE). V
prvním čtvrtletí se bude konat workshop a regionální setkání pro zájemce z regionu, ale i z
ostatních krajů. Výstupy všech realizovaných setkání budou podkladem pro nadnárodní diskuse s
ostatními partnery projektu, které se uskuteční za účasti všech projektových partnerů v první
polovině roku 2014 v Bruselu a v Lublani.
Spolu s OHK Cheb a regionální pobočkou CzechInvestu plánuje KARP připravit semináře pro
podnikatele na různá témata.
KARP pravidelně sleduje přípravu a realizaci průmyslových zón nebo nevyužívaných areálů na
území Karlovarského kraje. Ve spolupráci s Karlovarským krajem bude navržena účelná a efektivní
propagace těchto lokalit pro potenciální zájemce z ČR a zahraničí. Na základě uzavřené Smlouvy
o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů mezi Karlovarským krajem a Agenturou
pro podporu podnikání a investic (CzechInvest) bude probíhat během roku aktualizace a případné
rozšíření informací o brownfieldech na území Karlovarského kraje. KARP je připraven v této
souvislosti s oběma subjekty aktivně spolupracovat.

Zpracovala: Ing. Jana Michková

