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1. Úvod 

 

Identifikační údaje:  

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace  

Sídlo: Závodní 379/84a, 360 06 Karlovy Vary  

IČ: 72053666  

DIČ: CZ72053666  

Web: http://www.karp-kv.cz  

 

Ředitel: Ing. Vlastimil Veselý   

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jelena Kriegelsteinová  

 

Poslání a činnost:  

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace (dále jen „KARP“) 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 (dále jen „SRK KK“ nebo „Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK“), 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 SRK KK. Tím jsou dány cíle i prostředky pro činnost 

KARP. 

 

Předměty činnosti KARP jsou:  

-Zabezpečení koordinace a realizace SRK KK (hlavní účel)  

-Příprava a realizace projektů vyplývajících ze SR KKK  

-Monitoring a evaluace plnění a dopadů SRK KK  

-Zajištění aktualizace SRK KK  

-Propagační činnost související se SRK KK a s propagací KARP  

-Zajištění personální politiky KARP  

-Poradenská činnost související se SRK KK  

-Komunikace s klíčovými partnery identifikovanými v SRK KK  

-Servis pro řídící a monitorovací orgán SRK KK  

 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace (dále jen „KARP“) byla zřízena 

za účelem zajištění koordinace a realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK. Nově 

je předmětem činnosti KARP také zajištění funkce výkonné jednotky pro Krajskou přílohu pro 

Karlovarský kraj k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České 

republiky RIS3 (dále jen „Regionální inovační strategie KK“) a sekretariátu Regionální stálé 

konference Karlovarského kraje (dle zřizovací listiny). KARP vykonával další činnosti nad rámec 

zřizovací listiny, ty jsou popsány za jednotlivými pilíři na konci kapitoly č. 2 této zprávy. 

V následujících kapitolách je tedy popsán dosavadní průběh implementace Strategie rozvoje 

konkurenceschopnosti KK, ale i plnění jednotlivých pilířů (A – Regionální inovační systém, B – 



 

 
Lidské zdroje pro konkurenceschopnost, C – Podnikatelské prostředí). Konkrétní zmiňované 

projekty jsou s příslušnými orgány Karlovarského kraje projednávány standardním způsobem a 

podrobné informace k nim proto nejsou v této zprávě uváděny. V kapitole 3. je uveden návrh aktivit 

na rok 2017. 

Aktivity KARP také korespondují s probíhajícím programovým obdobím EU 2014 - 2020, pro které 

jsou největšími prioritami podpora rozvoje lidských zdrojů, vědy, výzkumu a inovací. Strategie 

rozvoje konkurenceschopnosti KK byla také v roce 2013 aktualizovaná s ohledem na přípravu 

tohoto programového období.  

 

Také v roce 2016 byly KARP připravovány a realizovány aktivity, které umožnily částečné 

samofinancování agentury (tj. zapojení do různých projektů financovaných z českých i evropských 

zdrojů). Tyto činnosti budou dále pokračovat i v letošním roce se snahou o dosažení synergií mezi 

realizovanými projekty. Veškeré aktivity v rámci probíhajících nebo plánovaných projektů jsou v 

souladu se Strategií rozvoje konkurenceschopnosti KK a umožňují ji efektivně naplňovat. 

 

2. Aktivity realizované v roce 2016 

Rada Karlovarského kraje dne 14. 3. 2016 pod usnesením č. RK 222/03/16 projednala plán aktivit 

KARP na rok 2016 v tomto znění:  

1. Regionální inovační strategie Karlovarského kraje  

2. Kontaktní místo mezi vzdělávacím a firemním sektorem 

3. Dotační titul Karlovarského kraje – Inovační vouchery 

4. Zajištění činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

5. Opatření k rozvoji zaměstnanosti v Karlovarském kraji: 

a) Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje 

b) Konference Zaměstnanost 2016 

6. Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského 

kraje 

7. Portál investičních příležitostí Karlovarského kraje  

8. Podpora podnikatelského prostředí a infrastruktury 

9. Obchodní snídaně 

10. Semináře pro podnikatele  

11. Publicita 

 

S ohledem na větší šíři aktivit, jsou činnosti rozděleny podle jednotlivých pilířů Strategie rozvoje 

konkurenceschopnosti KK. Přehled konkrétních výstupů Strategie rozvoje konkurenceschopnosti 

KK dle opatření za rok 2016 je uveden v příloze č. 2. 

 

Institucionální zajištění realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK: 

Personální obsazení KARP k 31. 12. 2016 – 6 projektových manažerů (se zaměřením na dané 

pilíře) z toho 2 na poloviční úvazek, ředitel, 1 administrativní pracovnice a 1 ekonomka na poloviční 

úvazek (tj. 7,5 FTE). Všichni zaměstnanci se vzdělávají s ohledem na požadavky, které jsou na ně 

kladeny (inovace, IT, zaměstnanost, projektové řízení, management, tvorba strategických 

koncepcí, prezentace apod.).  



 

 
Vzhledem k tomu, že KARP realizuje projekty „Smart akcelerátor (1.kolo)“ a „Podpora činnosti 

regionální stálé konference KK“ jsou refundovány mzdy celkem 5 pracovníků.  

Všichni pracovníci KARP jsou podrobně seznámeni s projekty Strategie rozvoje 

konkurenceschopnosti KK a v rámci agentury si vyměňují informace na pravidelných poradách. 

Ředitel KARP se pravidelně setkával a předával informace se zástupci odboru regionálního 

rozvoje, s náměstkem a posléze s radním Karlovarského kraje (jež má v gesci oblast regionálního 

rozvoje) a pravidelně informuje Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje, 

Radu a Zastupitelstvo Karlovarského kraje o průběžném plnění jednotlivých projektů. 

 

Publicita: 

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. V roce 2016 byl vytvořen i facebookový profil KARP, který je výrazným pomocníkem pro 

šíření informací. Pro publicitu jsou dále využívány Krajské listy, časopis Inovační podnikání & 

transfer technologií, regionální tisk, Informační listy Krajské hospodářské komory KK a internetové 

stránky Karlovarského kraje a dalších partnerů.   

 

 

 

Realizace jednotlivých aktivit KARP v 2016 jsou seřazeny podle třech pilířů Strategie 

rozvoje konkurenceschopnosti KK: 

 

Pilíř A. Regionální inovační systém 

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje  

Pro programové období EU 2014-2020 stanovila Evropská komise ve své legislativě (obecné 

nařízení EP a Rady 1303/2013) podmínku pro čerpání evropských prostředků na podporu vědy, 

výzkumu a inovací. Dle této podmínky musí každý členský stát připravit a realizovat tzv. strategii 

pro inteligentní specializaci, a to jak na národní, tak i na regionální úrovni. Existence této strategie 

byla podmínkou pro schválení operačních programů na podporu investic do výzkumu, vývoje, 

inovací a informačních technologií, tj. zejména OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

(OP PIK) a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

Ke splnění podmínek Evropské komise byla vytvořena Národní výzkumná a inovační strategie pro 

inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie), která má 14 krajských příloh – 

regionálních inovačních strategií každého kraje. Regionální inovační strategii Karlovarského kraje 

(RIS3) zpracovala KARP v první polovině roku 2014 a následně byla schválena v příslušných 

orgánech kraje.  

Vláda České republiky schválila Národní RIS3 strategii již v prosinci 2014, avšak následně byly 

dopracovány části k řízení, implementaci a rozpočtovému výhledu Národní RIS3 strategie na 

základě doporučení Evropské komise. Aktualizace Národní strategie inteligentní specializace byla 

Vládou ČR schválena dne 11. 7. 2016.  

KARP (RIS3 tým) se významně podílela také na přípravě Národní RIS3 strategie, a to 

prostřednictvím připomínkových řízení. Pracovníci KARP se pravidelně účastnili jednání se 

http://www.karp-kv.cz/


 

 
zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadem vlády ČR a dalšími krajskými 

zástupci zejména v souvislosti s přípravou projektu Smart Akcelerátor. 

V každém kraji ČR zajišťuje činnosti spojené s  realizací RIS3 tzv. RIS3 tým vedený RIS3 

manažerem. V Karlovarském kraji zajišťuje tyto aktivity KARP, v jejímž rámci působí RIS3 tým a 

RIS3 manažer pro Karlovarský kraj. Pro přípravu a realizaci RIS3 byla zřízena Rada pro výzkum, 

vývoj a inovace Karlovarského kraje, která se stala poradním orgánem Rady Karlovarského kraje. 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (dále jen „RVVI“) má v současnosti 24 

členů z řad zástupců kraje a dalších veřejných institucí, místních firem, středních a vysokých škol, 

vědeckovýzkumných organizací a krajské hospodářské komory. 

Uskutečněná jednání RVVI v roce 2016: 

 Dne 7. 9. 2016 se uskutečnilo třetí zasedání RVVI. Předmětem jednání bylo jmenování a 

odvolání nového člena odborného poradního orgánu Karlovarského kraje ve veřejné 

soutěži pro dotační titul 1 Inovační vouchery, aktuální informace k projektu Smart 

Akcelerátor (1. kolo), inovačním platformám a Akčnímu plánu na období 2016–2017. 

Členové RVVI byli rovněž seznámeni s informacemi z národní úrovně (NIS3).  

 Dne 24. 2. 2016 se uskutečnilo druhé zasedání RVVI. Hlavním tématem bylo schválení 

předložení projektu Smart Akcelerátor (1. kolo) do OP VVV. Dále byli členové RVVI 

seznámeni s Evropským fondem pro strategické investice a se zpracováním Strategie 

hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. 

Členové RVVI rovněž schválili návrh odborného poradního orgánu Karlovarského kraje ve 

veřejné soutěži pro dotační titul Inovační vouchery na rozdělení dotace pro rok 2016 

 

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje & Projekt „Smart akcelerátor (1.kolo)“ 

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (RIS3) vymezuje opaření, jejich realizací by se 

měl podpořit inovační systém v Karlovarském kraji. Realizace této strategie a podporou 

opatření v ní uvedených, se uskutečňuje v rámci projektu Smart akcelerátor (1.kolo). Projekt 

Smart akcelerátor je realizován KARP v plném rozsahu za Karlovarský kraj.  

 

Projekt Smart Akcelerátor (1. kolo) přestavuje tedy nástroj k podpoře realizace aktivit RIS3 a je 

financován z OP VVV. Realizace byla zahájena 1. února 2016 a potrvá do 31. července 2019. 

Žádost o podporu byla podána dne 15. 4. 2016, prošla kontrolou přijatelnosti a formálních 

náležitostí a věcným hodnocením. Ze strany externích hodnotitelů byl projekt hodnocen velmi 

kladně. Projekt získal 92 bodů ze 100 možných.  Dne 15. 12. 2016 bylo vydáno Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace.  

 

V rámci projektu Smart Akcelerátor probíhala realizace všech klíčových aktivit (Základní tým, 

Vzdělávání, Mapování, Propagace):  

Základní tým 

Součástí Smart Akcelerátoru je rovněž klíčová aktivita Základní tým, jejímž cílem je zajistit kapacitu 

a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci RIS3 prostřednictvím výkonné jednotky 

(projektového týmu). Roli výkonné jednotky ve Smart Akcelerátoru plní pracovníci KARP. 

 



 

 
Vzdělávání 

Klíčová aktivita byla zahájena 1. 2. 2016 spolu se zahájením fyzické realizace projektu, a to 

zpracováním Vzdělávacího plánu pro členy výkonné jednotky a klíčových aktérů pro rok 2016. 

Vzdělávací plán pro rok 2016 byl předložen jako příloha k žádosti o podporu. V průběhu realizace 

vzdělávacích aktivit došlo k aktualizaci vzdělávacího plánu podle aktuálních potřeb výkonné 

jednotky a klíčových aktéru a také dle aktuální nabídky vzdělávacích kurzů pro dané období. 

Výkonná jednotka uspořádala pro klíčové aktéry v regionu vzdělávací akce Horizont 2020, 

Efektivní komunikace. Dále uspořádala Workshop na podporu efektivní spolupráce 

podnikatelů Karlovarského kraje a výzkumných organizací. 

Mapování 

Dne 23. 9. 2016 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu „Mapování vývoje inovačního 

prostředí v Karlovarském kraji“ s předpokládanou hodnotou 700.000,- Kč včetně DPH. Smlouva 

s vítězným uchazečem byla podepsána dne 7. 10. 2016 (nejnižší nabídková cena činila 675.000,- 

Kč včetně DPH). Následně se uskutečnila první jednání pro nastavení postupů, komunikace a 

doložení potřebných podkladů. V měsících říjen-listopad 2016 se také uskutečnila jednání se 

zástupci CzechInvestu – Agentury pro podporu podnikání a investic a Agentury pro podnikání a 

inovace za účelem nastavení pravidel pro společné mapování.  

Propagace 

Klíčová aktivita byla zahájena v říjnu 2016, kdy došlo k obsazení pracovní pozice marketingového 

manažera. Marketingový manažer se ve sledovaném období seznamoval s výzvou, metodickým 

výkladem k výzvě a požadavky ke klíčové aktivitě Propagace. Dále v rámci této aktivity probíhala 

příprava podkladů a materiálů pro tvorbu webových stránek RIS3 strategie, materiálů pro 

medializaci projektu a příprava pro identifikaci stakeholderů a jejich dosavadní činnosti. 

V rámci Regionální inovační strategie Karlovarského kraje po projednání v Radě pro výzkum, vývoj 

a inovace Karlovarského kraje, byl vytvořen seznam aktivit na podporu inovací, určených k 

realizaci tzv. Akční plán. Akční plán RIS3 byl zpracován pro krátkodobý horizont, tj. pro období 

následujícího 1,5 roku – 2 let (2016-2017) a pro jeho organizační zajištění se předpokládá využití 

2-3 pracovníků KARP. Akční plán počítá s podporou realizace projektů zaměřené na: 

- Rozvoj inovačního prostředí v Karlovarském kraji (inovační vouchery, startovací vouchery, 

podpora vzniku pracovních míst v místních firmách zabývajících se inovačními aktivitami, 

kompetenční centrum pro spolupráci místních firem a vysokých škol),  

- Návrat studentů VŠ do Karlovarského kraje (stabilizační stipendia pro studenty VŠ, 

různě zaměřené praxe studentů VŠ v době studia včetně zpracování bakalářských a 

diplomových prací),  

- Popularizace řemesel, technických a přírodovědných oborů (realizace osvětové a 

popularizační marketingové kampaně s cílem zatraktivnění řemesel, technických a 

přírodovědných disciplín jako základů mnoha profesí mezi žáky, studenty a jejich rodiči, 

burzy středních technických škol, burzy zaměstnavatelů, tematická soutěžní přehlídka mezi 

studenty a žáky ZŠ a SŠ, interaktivní besedy se žáky a rodiči za účasti zaměstnavatelů),  

- Destinační management Karlovarského kraje (vznik a návazné aktivity agentury 

destinačního managementu pro Karlovarský kraj, promyšlená, komplexní a kvalitní 

propagace jako turistické destinace v tuzemsku i zahraničí, zlepšení komunikace klíčových 

hráčů v oblasti cestovního ruchu). Z povinné konzultace k projektu Smart akcelerátor (1. 

kolo) vyplynulo doporučení projekt více zaměřit na inovace v lázeňství, resp. na posílení 



 

 
nebo rozvíjení inteligentní specializace v lázeňství, které je pro Karlovarský kraj specifické. 

Projekt bude prostředkem aktivního posilování této specializační domény a vyhledávání 

rozvojových příležitostí. Realizační tým projektu toto doporučení přijal a v rámci příprav 

nového akčního plánu na období 2018–2019 tento strategický projekt přepracuje ve smyslu 

zaměření na lázeňství a balneologii.  

 

Akční plán je pravidelně vyhodnocován. Na zasedání RVVI dne 7. 9. 2016 byli členové RVVI 

seznámení s aktuálním průběhem jednotlivých intervencí, které jsou v Akčním plánu navrženy. 

Intervence významnou měrou přispívají k dosažení strategického cíle RIS3 KVK, posilují 

spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí, mají přínosy pro soukromý sektor a podporují 

inteligentní specializaci vybraných domén Karlovarského kraje. Jednotlivé aktivity jsou realizovány 

různými subjekty např. Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, CzechInvestem, Západočeskou 

univerzitou, Karlovarským krajem – krajským akčním plánem, Krajskou hospodářskou komorou 

Karlovarského kraje, Krajským úřadem – Odborem školství, mládeže a tělovýchovy, Agenturou pro 

podnikání a inovace, Fondem dalšího vzdělávání, aj. Aktivity jsou financovány z více zdrojů.  

 

Na základě kladných ohlasů provedeného průzkumu zaměřeného na zájem o navázání spolupráce 

veřejného sektoru a firem v Karlovarském kraji, jež provedla KARP, byly zahájeny přípravy vzniku 

této aktivity. Počátkem roku 2016 KARP iniciovala vznik aktivity „Kontaktní místo“, která je 

realizována ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou KK. Jejím cílem je rozvinout a posílit 

vzájemnou spolupráci firemního a veřejného sektoru (např. rozvoj výzkumných a vzdělávacích 

aktivit, organizací odborných jednání, seminářů, workshopů, osvěty na posílení zájmu studentů o 

studium, zapojování studentů do firem v KK apod.) Pro účely společných aktivit KHKK a KARP 

(poradenství pro existující podnikatele, vzdělávací služby, podporu mezinárodního obchodu, 

zprostředkování kontaktů na podnikatele, dodavatele a odběratele, podpory orientace ZŠ, SŠ a VŠ 

v přípravě žáků a studentů dle potřeb trhu práce) byla zřízena společná kancelář KHKK KK a 

KARP v prostorách Podnikatelského inkubátoru KANOV.  

První workshop pod záštitou Kontaktního místa se uskutečnil dne 19. 10. 2016 na podporu 

efektivní spolupráce podnikatelů, Západočeské univerzity a výzkumných organizací RICE 

(Regionální inovační centrum elektrotechniky), RTI (Regionální technologický institut) a COMTES 

FHT, a.s. Celá akce se nesla v duchu představení laboratoří těchto organizací s nabídkou 

spolupráce při vývoji nového, či inovaci stávajícího produktu. Dále byly představeny příklady řešení 

problémů ve spolupráci s firmami v oblasti ekonomie, strojírenství a elektrotechniky. V neposlední 

řadě byly představeny možnosti financování spolupráce firem a VŠ v rámci OP PIK (Operační 

program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Z pohledu organizátorů a následného 

feedbacku některých účastníků lze považovat tento seminář za úspěšný.  

V současné chvíli je navázána užší spolupráce téměř se všemi středními školami a Západočeskou 

univerzitou v Plzni. V roce 2017 je v plánu tuto spolupráci rozšířit i o další VŠ, zejména o ty, které 

působí v Karlovarském kraji.     

 
Databáze inovačních a významných firem Karlovarského kraje a dalších subjektů regionální 

inovační infrastruktury, která vznikla v roce 2010, je KARP průběžně aktualizována jako podpora 

pro její činnosti, projekty a lepší komunikaci s těmito firmami. 

 

 

 



 

 
Inovační vouchery 

V rámci příprav zadávacího řízení byla na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací a usnesení č. RK 1254/11/15 ze dne 23. 11. 2015, vyhlášena 

dne 30. 11. 2015 veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – dotační titul 1 Inovační vouchery pro rok 2016, jejíž 

celkovou administraci zajišťuje na základě mandátní smlouvy Karlovarská agentura rozvoje 

podnikání, p. o.  

Poskytovatel dotace obdržel celkem 24 zapečetěných obálek. Z podaných žádostí 5 nevyhovělo 

podmínkám veřejné soutěže. Tito žadatelé byli usnesením č. RK 92/02/16 ze dne 8. 2. 2016 z 

veřejné soutěže vyloučeni. Po schválení vyloučení Radou Karlovarského kraje byl neúspěšným 

žadatelům odeslán dopis s odůvodněním jejich vyřazení.  

Zbývajících 19 žádostí bylo dále hodnoceno. Vyhodnocení žádostí bylo provedeno dle hodnotících 

kritérií vždy dvěma externími odbornými hodnotiteli pro každý návrh projektu. Vzhledem k tomu, že 

byl v případě 4 projektů příliš velký rozdíl v bodovém hodnocení (rozdíl více jak 25 bodů mezi 

oběma posudky) muselo být zadáno zpracování 3. rozhodujících posudků. Poté byly žádosti a 

souhrnný seznam oponentně obodovaných návrhů projektů předány Odborného poradního orgánu 

k posouzení.   

Odborný poradní orgán pro dotační titul Inovační vouchery se sešel dne 24. 2. 2016 a stanovil pro 

financování projektů skupiny A, jejichž žadatelé jsou zaměření na výrobu, spodní hranici 70 bodů 

(včetně). Pro financování projektů skupiny B, jejichž žadatelé jsou zaměření na služby, byla 

schválena spodní hranice 70 bodů (včetně). Na základě schválené výše uvedeného bodového 

rozmezí nebylo finančně podpořeno 6 projektů, které nedosáhly požadovaný počet bodů potřebný 

pro možnost financování. 

Odborný poradní orgán schválil výsledný návrh pořadí 13 návrhů projektů s přihlédnutím 

k posudkům externích hodnotitelů. Tento návrh byl předložen ke schválení Radě pro výzkum, vývoj 

a inovace Karlovarského kraje, která jej následně doporučila Radě a Zastupitelstvu Karlovarského 

kraje ke schválení a následné financování. 

V rozpočtu odboru regionálního rozvoje bylo vyčleněno pro dotační titul 1 Inovační vouchery v roce 

2016 celkem 2.000.000,- Kč. S ohledem na výsledek hodnocení veřejné soutěže na Inovační 

vouchery provedl Odbor regionálního rozvoje přesun v rozpočtu za účelem možnosti financování 

všech doporučených projektů ve výši 2.051.070,- Kč. 

Celkem bylo tedy podpořeno 13 projektů v celkové hodnotě 2.051.070,- Kč. Během měsíců 

dubna a května 2016 KARP ve spolupráci s příjemci připravila veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace, které v červnu podepsal hejtman Karlovarského kraje. Po podpisu smluv obdrželi příjemci 

finanční příspěvek a ve spolupráci s poskytovateli znalostí zrealizovali své projekty. 

 

V polovině roku 2016 též proběhla kontrola na místě u jednoho z příjemců z předešlého kola 

veřejné soutěže, a to za účasti zástupců KARP a ORR KÚKK. U příjemce nebyly shledány žádné 

nesrovnalosti. 

 

Propagace vyhlášení veřejné soutěže a podmínek programu byla zajištěna prostřednictvím 

zveřejnění tiskových zpráv na facebookových (v případě, že jsou zřízeny) a internetových 

stránkách Karlovarského kraje, KARP, CzechInvest, Česká inovace, Společnosti 

vědeckotechnických parků ČR a města Cheb. Na webových stránkách Karlovarského kraje a 



 

 
KARP jsou dále uvedeny všechny potřebné dokumenty, včetně kontaktů na projektovou 

manažerku, na níž se mohou žadatelé/příjemci v případě potřeby obracet. Dále byly informace 

odeslány Krajské hospodářské komoře Karlovarského kraje, vysokým školám, o kterých je známo, 

že spolupracují s místními firmami, vytipovaným firmám sídlícím v Karlovarském kraji a na různé 

subjekty zabývající se podporou inovací.  

 

Nejen v době vyhlášení soutěže ale i v průběhu celého roku je zajištěna propagace programu a 

všeobecná popularizace inovačních aktivit firem formou zveřejňování článků a tiskových zpráv 

v Informačních listech Krajské hospodářské komory KK, v Krajských listech Karlovarského kraje a 

v krajských denících/týdenících KK. 

 

KARP spolu s Technologickým centrem Akademie věd ČR uspořádal v červnu 2016 seminář 

Horizont 2020 – možnosti financování projektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Seminář 

byl zaměřen na možnosti, které nabízí malým a středním podnikům program Horizont 2020 Tohoto 

semináře se zúčastnili zájemci a odborníci z oblasti podpory podnikání, inovací a vzdělávání.  

 

Dále KARP na základě smlouvy spolupracuje s oběma nově vybudovanými soukromými 

podnikatelskými inkubátory v Karlových Varech (Dvorana a Kanov), a to zejména formou pořádání 

seminářů a akcí pro podnikatele a zajištěním propagace těchto zařízení mimo kraj. 

Také členství ve Společnosti vědeckotechnických parků ČR se KARP snaží 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. 

KARP je dále členem Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. s celonárodní působností. Tato 

asociace má v každém kraji nominovaného zástupce, kterým je zaměstnanec KARP. Asociace je 

další platformou zejm. pro sdílení a výměnu informací o inovačním podnikání v jednotlivých krajích, 

a o aktivitách zaměřených na podporu inovací v republice  

 

 

Pilíř B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost 

 

Vzhledem k indikované spolupráci zástupců klíčových oborů se středním a vysokým školstvím byla 

ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou KK a odborem školstvím Krajského úřadu KK 

v rámci tvorby Akčního plánu Regionální inovační strategie KK připravena opatření (projektové 

záměry) vedoucí k posílení a provázání lidských zdrojů a firem v kraji. Zástupce KARP je také 

členem koordinační skupiny Krajské sítě podpory nadání, kterou koordinuje Národní institut pro 

další vzdělávání, a pracovní skupiny Vzdělávání, která připravuje Krajský akční plán rozvoje 

vzdělávání v Karlovarském kraji. Účast v těchto skupinách umožní provázání a lepší koordinaci 

aktivit v rámci realizace Regionální inovační strategie KK. 

 

V lednu roku 2016 KARP zorganizovala cestu studentů středních škol Karlovarského kraje na den 

otevřených dveří Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Předmětem akce bylo seznámit 

studenty středních škol Karlovarského kraje s možnostmi studia Fakulty strojní na Západočeské 

univerzitě v Plzni. O akci projevilo zájem cca 34 studentů ze dvou středních škol.  

 



 

 
V dubnu 2016 KARP zprostředkovala středním školám informaci o novém studijním oboru 

se zaměřením na „automotive“. Jedná se o inovované studijní zaměření profesního bakaláře 

pod původním akreditovaným názvem „Diagnostika a servis silničních vozidel“. Podíl automotive 

tvoří téměř čtvrtinu průmyslové výroby v rámci celé ČR a je to také jeden z nejdynamičtěji se 

rozvíjejících průmyslových oborů v celé České republice. Studium je navrženo dle požadavků 

automotive firem a jeho absolventi získají konkurenční výhodu při hledání zaměstnání přímo ve 

firmách automotive. 

 

V červnu 2016 uspořádala KARP ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského 

kraje a Ministerstvem práce a sociálních věci seminář - Podnikové vzdělávání zaměstnanců. 

Předmětem semináře bylo zejm. účastníky seznámit s možnostmi vzdělávání zaměstnanců a 

podmínek programu, vč. postupu při vyplňování žádosti. 

 

V roce 2016 KARP spolupracovala na akci s názvem „Setkání výchovných a kariérních 

poradců základních škol“. Jedná se o workshop, na který jsou pozváni zejm. zástupci základních 

škol, kteří se dozvědí informace o trendech, očekávaném vývoji a potřebách trhu práce v kraji, dále 

také novinkách a potřeb středních škola a firem. Tato akce je pořádána v širší spolupráci s Úřadem 

práce Karlovarského kraje, Krajskou hospodářskou komorou Karl.kraje, CzechInvestem 

v K.Varech a Svazem průmyslu a dopravy ČR. 

 

Ve 2. pol. 2016 KARP připravila motivační videa, která jsou určená pro podporu technického 

vzdělávání žáků v Karlovarském kraji (souhlas s pořízením těchto videí vydala Rada KK dne 6. 

6. 2016). Cílem těchto videí je motivovat žáky základních škol a jejich rodičem ke studiu 

technických oborů v Karlovarském kraji. Důvodem je dlouhodobá poptávka firem po technicky 

vzdělaných pracovnících a zároveň slabý zájem žáků o studium technických oborů. Motivačních 

videa byly připraveny ve spolupráci s firmami KK, středními školami, Karlovarským krajem, 

Úřadem práce KK a Krajskou hospodářskou komorou KK. Jedná se o celkem 7 videí: 1x úvodní 

video, 5x vide oborové (obor strojní, elektrotechnika, stavebnictví, IT a logistika) a 1x video 

výukové. Videa jsou umístěna na www.youtube.com po zadání hesla „Podpora vzdělávání KK“.  

Videa byla rozšířena mezi základní školy, výchovné a kariérní poradce, firmy, úřad práce apod. 

 

 

 

Pilíř C. Podnikatelské prostředí 

 

Obchodní snídaně 

Další aktivitou v rámci tohoto pilíře je projekt Obchodní snídaně. Z podnětu místních podnikatelů 

KARP v roce 2014 připravila projekt krátkých neformálních setkání s názvem Obchodní snídaně. 

Jedná se o jednoduchý způsob získávání obchodních příležitostí během organizovaných 

neformálních setkání, která vytvářejí příležitost pro navazování kontaktů, spolupráce a přispívají k 

rozvoji firem. Na začátku jednání má každý účastník možnost v omezeném čase (max. 3 minut) 

představit svoji firmu a případně prezentovat možnost spolupráce s ostatními účastníky. V druhé 

polovině akce pak následuje krátká přednáška jednoho zajímavého odborníka, zástupce veřejné 

správy nebo vědeckovýzkumného sektoru, případně zástupce některé z podpůrných organizací 

(Krajská hospodářská komora KK, CzechInvest, Úřad práce apod.). Podstatnou součástí akce je 

http://www.youtube.com/


 

 
možnost neformální diskuse a navázání kontaktů o přestávkách mezi vystoupeními a na závěr 

akce. Financování snídaní je zajištěno z rozpočtu KARP. 

V roce 2016 zorganizovala KARP 2 obchodní snídaně v Královském Poříčí a Karlových Varech, 

kterých se zúčastnilo 26 osob.  

 

Business kotel 

Business kotel je workshop, jehož hlavním cílem je podpořit motivaci startupů, podnikatelů, 

manažerů a všech, kteří mají zájem o networking, informace či nové nápady ve snaze zahájit 

vlastní podnikání. Jednou z možností jak podpořit zejm. u mladých lidí zahájení podnikání, nebo 

začínající podnikatele je setkávání s podnikateli, kteří již mají zkušenosti a mohou být jejich vzory. 

(Tato skutečnost vychází hlavně z praktických zkušeností a také ji potvrzuje řada studií). Vzhledem 

k tomu, že pro mladé lidi (kteří tento způsob života upřednostňují) i začínající podnikatele, nejsou v 

kraji příležitosti setkávat se, sdílet a čerpat zkušenosti a získávat nové kontakty, přistoupila KARP k 

realizaci této aktivity. Na workshop jsou pozváni 3 - 4 podnikatelé, kteří v rámci diskuse předávají 

své znalosti a zkušenosti, čímž jsou inspirací a mnohdy i impulsem k prvnímu kroku posluchače 

začít o svém podnikání reálně přemýšlet a případně ho posunovat o kus dál. Business kotel je 

vždy zaměřen na téma/obor, podle něhož jsou také jednotliví řečníci vybíráni.  

V úterý 25. 10. 2016 pořádala KARP ve spolupráci s JCI West Bohemia první Karlovarský 

business kotel na téma „ÚSPĚCH“. Na úvod představil Vlastimil Veselý z KARP možnosti 

navazování spolupráce veřejného, akademického a soukromého sektoru. Následně představil Aleš 

Procházka z partnerské organizace JCI koncept Business kotle, jako neformální, přátelské a 

především inspirativní večerní posezení se zajímavými hosty. 

Pod taktovkou moderátora Jana Tlučhoře – vedoucího Katedry marketingu, obchodu a služeb, 

FEK ZČU provázely následnou diskusi jednotlivé příběhy ze života podnikání – grafického 

designera, designového aktivisty Jiřího Haneka, módní návrhářky Kláry Kančiové a kouče, 

projektového manažera programu Erasmus pro mladé podnikatele Aleše Procházky. I přes to, že 

se kotel nesl v komornějším duchu, lze ho z pohledu organizátorů a následného feedbacku 

účastníků považovat za úspěšný.  

Tuto akci zajišťuje KARP ve spolupráci s vysokými školami a v roce 2017 předpokládá s 

pokračováním této aktivity. 

 

Na webových stránkách KARP jsou pravidelně zveřejňovány nabídky podnikatelských příležitostí 

ve státech Evropské unie. Jedná se o nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network, 

jenž je celoevropskou sítí zaměřenou na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj 

inovačního podnikání. V rámci české části sítě EEN jsou pořádány vzdělávací a další akce, 

s poskytování poradenství např. v oblastech evropského podnikání, financování projektů z 

programů EU a ochrany duševního vlastnictví.  

 

Průmyslové zóny & brownfields  

KARP dále spravuje internetový portál „Investiční příležitosti v Karlovarském kraji“, na kterém 

jsou umístěny potřebné informace pro investory o Karlovarském kraji a nabídka průmyslových zón 

a dalších ploch. Tento internetový portál je umístěn na webu Karlovarského kraje (samostatná 

záložka). Tento internetový portál umožňuje 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 je v českém, německém, anglickém a 

http://www.karlovyvary-region.eu/cz/o-karlovarskem-kraji
http://www.karlovyvary-region.eu/cz/poradenstvi
http://www.karlovyvary-region.eu/cz/spoluprace
http://www.karlovyvary-region.eu/cz/podpora


 

 
ruském jazyce a jeho provoz a aktualizaci zajišťuje KARP. Každý rok je prováděna aktualizace 

údajů, přičemž je zde prezentováno celkem 14 lokalit vhodných pro průmyslovou výrobu. Uvedené 

informace jsou průběžně aktualizovány pracovníky KARP, kteří vkládají na web i aktuality vhodné 

pro potencionální investory. V současné chvíli je připravena ke zveřejnění další plocha a o další 

konkrétní zóně se jedná s investorem o zařazení do nabídky.  

 

Ve spolupráci s Karlovarským krajem je propagace všech lokalit vhodných pro podnikání 

uskutečňována prostřednictvím investorského webu pro potenciální zájemce z ČR a zahraničí. Na 

základě uzavřené smlouvy mezi Karlovarským krajem a Agenturou pro podporu podnikání a 

investic (CzechInvest), KARP (za KK) spolupracuje s regionální kanceláří CzechInvestu na 

vkládání a aktualizaci informací o brownfieldech na území Karlovarského kraje. V roce 2016 

byly aktualizovány údaje o celkem 30 brownfieldech (15 z okresu Karlovy Vary, 8 z okresu Sokolov 

a 7 z okresu Cheb).  

 

Spolupráce s Kanceláří zmocněnce vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský 

kraj 

KARP v 1. pololetí roku 2016 pokračoval ve spolupráci s Kanceláří zmocněnce vlády ČR pro 

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Na základě této spolupráce se pracovníci KARP 

podíleli na přípravě tří nových národních dotačních titulů pro výše uvedené tři kraje, a to programu 

na demolice vysídlených budov, programu regenerace a podnikatelského využití 

brownfields a programu podpory investic do nových výrobních zařízení a zaměstnanosti ve 

strukturálně postižených regionech na období 2017 – 2020. V případě prvního programu byly 

v 1. výzvě podpořeny čtyři projekty obcí a měst z Karlovarského kraje, v 2. výzvě nebyl předložen 

žádný projekt z Karlovarského kraje. V případě druhého programu, administrovaného 

Ministerstvem průmyslu a obchodu a Czechinvestem se připravuje vyhlášení 1. výzvy k příjmu 

projektů od 31. 3. 2017. Návrh třetího programu je momentálně připravován v rámci Akčního plánu 

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje na 

rok 2017.    

Pracovníci KARP se podílejí na zpracování Strategie hospodářské restrukturalizace 

Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále Strategie) a jejího Akčního plánu 

2017, jež jsou připravovány na základě usnesení Vlády ČR č. 826 ze dne 19. 10. 2015. Vládou ČR 

byly dosud schváleny následující součásti Strategie: 

 Vstupní analýza s přílohou Základní makroekonomická analýza 

 Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje. 

Od 9. 1. 2017, kdy Vláda ČR schválila druhý z výše jmenovaných dokumentů, běží příprava třetí 

části Strategie – Akční plán 2017. Jeho zpracování řídí Kancelář zmocněnce vlády ČR pro 

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj, k projednání vládě ČR má být tento dokument 

předložen do 31. 5. 2017. Pro každý ze 7 pilířů Strategie bude připraveno několik konkrétních 

opatření (zejména společných programů pro všechny 3 kraje a několik specifických opatření 

v jednotlivých regionech) včetně časového a finančního harmonogramu. Na přípravě všech 

opatření se intenzivně podílí pracovníci KARP p. o. Příprava dalšího Akčního plánu 2018 započne 

1. 6. 2017. 

 

Stejně tak jako v minulých letech se KARP i v roce 2016 podílel ve spolupráci s regionální 

kanceláří CzechInvest a Krajskou hospodářskou komorou KK na organizaci pravidelného Setkání 



 

 
personalistů Karlovarského kraje. Setkání jsou určena zejména pro personalisty firem a další 

odborníky z oblasti HR, kteří tak mají možnost získat nové informace z tohoto oboru, sdílet své 

zkušenosti, navazovat nové a rozvíjet stávající kontakty. V roce 2016 se uskutečnila 3 setkání 

zaměřená na evropské dotace v oblasti zaměstnanosti, pravidla a specifika zaměstnávání 

zahraničních pracovníků a personální marketing orientovaný na budování dobrého jména 

společnosti a značky zaměstnavatele na trhu práce (Employer branding). Říjnové a zároveň 

poslední setkání v roce 2016 bylo věnováno tématu Digitální gramotnost jako účinné cesty pro 

zvýšení efektivity práce zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.  

 

V dubnu 2016 KARP zpracoval a předal poslední dávku aktualizovaných dat pro Regionální 

rozvojovou agenturu Ústeckého kraje, a. s. v rámci plnění části veřejné zakázky Aktualizace dat 

Regionálního Informačního Servisu (RIS) za Karlovarský kraj. Stránky RIS obsahují informace 

z oblasti krajů, okresů a obcí s rozšířenou působností se zaměřením na data o informačních 

centrech, místních akčních skupinách, euro / mikroregionech, neziskových organizacích, 

průmyslových zónách apod. Předmětem zakázky bylo provést dvakrát ročně aktualizaci/dodávku 

dat za Karlovarský kraj.  

 

 

 

Oblast podpory zaměstnanosti 

 
Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje 

Pracovníci KARP se průběžně zapojují do všech aktivit vztahujících se k paktům zaměstnanosti 

v rámci celé ČR, zejména do vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí o využití 

prostředků OP Zaměstnanost pro podporu aktivit paktů zaměstnanosti a pro přípravu projektů ke 

zřízení tzv. regionálních observatoří trhu práce a zaměstnanosti. Účelem observatoří je provádět 

predikce potřeb regionálního trhu práce. Řídící orgán OP Zaměstnanost vyhlásil výzvu č. 55 - 

 "Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce 

ČR", jejímž cílem je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, 

nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. Podle podmínek výzvy může být vhodný žadatel buď kraj 

– v tomto případě ale byla vyžadována finanční spoluúčast kraje, anebo nezisková organizace, 

v jejímž případě je dotace 100 %. Pracovníci KARP proto ve spolupráci s dalšími partnery 

realizovali aktivity směřující k založení spolku Partnerství pro zaměstnanost a rozvoj 

Karlovarského kraje, z. s., který by plnil roli nositele Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje ve 

vztahu k projektům připravovaným do výzvy č. 55. Na základě rozhodní Rady kraje nedošlo 

k založení zmiňovaného spolku, čímž nebylo možné předložit projekt do výzvy č. 55. Se 

zmiňovaným spolkem se počítalo i pro zapojení do projektu MPSV Kompas – predikce trhu 

práce, který byl předložen do výzvy č. 122. V průběhu podzimu se hledalo náhradní řešení pro 

zapojení formou přátelství do projektu. Jedinou variantou nakonec je, aby se partnerem projektu 

stal Karlovarský kraj.  

 

KARP připravila již třetí ročník Konference Zaměstnanost 2016 (proběhla 6. prosince 2016). 

Hlavními tématy byly možnosti získávání nových pracovních sil ze zahraničí a aktuální otázky v 

oblasti vzdělávání a odborné přípravy tuzemských pracovních sil. 

 

 

 

 



 

 
Zajištění činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

 

KARP od konce roku 2014 vykonává funkci Sekretariátu Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje (dále jen „RSK“). Regionální stálé konference byly ustaveny v roce 2014 ve 

všech krajích České republiky včetně Karlovarského kraje s cílem zvýšit koordinaci a komunikaci 

mezi jednotlivými aktéry na území kraje při plánování využití nových evropských prostředků v 

programovém období EU 2014 – 2020 i pro zlepšení kvality strategického plánování v regionu 

obecně. V 1. pololetí 2016 zajišťoval KARP organizaci jednoho jednání RSK (23. 6. 2016). 

Jedním ze základních úkolů RSK je zpracování a průběžná aktualizace Regionálního akčního 

plánu (dále jen „RAP“), který zahrnuje projektové záměry plánované různými regionálními aktéry 

k financování zejména z evropských zdrojů. Ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje byla 

realizována 2. aktualizace RAP. Dokument byl následně schválen na podzimním zasedání RSK, 

které se uskutečnilo 21. září 2016. KARP organizoval rovněž jednání několika pracovních skupin 

RSK. KARP je rovněž příjemcem projektu k zajištění činnosti RSK, jež je ze 100 % financován z 

Operačního programu Technická pomoc (OPTP). Byla dokončena 2. etapa projektu, řídícím 

orgánem byla za tuto etapu již schválena zpráva o realizaci i žádost o platbu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Aktivity plánované na rok 2017 

V roce 2017 plánuje KARP realizovat tyto projekty nebo akce: 

 

1.         Podpora vědy, výzkumu a inovací s využitím Regionální inovační strategie 

2.         Zajištění činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

3.         Podpora rozvoje inovací, podnikání, podnikatelského prostředí a infrastruktury  

4.         Opatření k rozvoji zaměstnanosti v Karlovarském kraji 

5.         Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského 

            kraje 

6.         Spolupráce, propagace 

  

 

Podpora vědy, výzkumu a inovací s využitím Regionální inovační strategie 

V roce 2017 bude pokračovat implementace Regionální inovační strategie Karlovarského kraje 

(RIS3) a příprava podkladů pro její následnou aktualizaci RIS3 týmem. Dále budou realizovány 

první projekty Akčního plánu RIS3. V roce 2017 bude pokračovat realizace projektu Smart 

Akcelerátor (1. kolo) a jednotlivých klíčových aktivit. Zejména realizace veřejné zakázky Mapování 

vývoje inovačního prostředí v Karlovarském kraji, přípravná jednání inovačních platforem a 

marketingové platformy včetně zahájení prací na zpracování marketingové strategie a 

komunikačního plánu Aktivity projektu by měly podpořit změnu ve směřování kraje a pomohou 

vyhledávat nové příležitosti pro inovace ve firmách i veřejném sektoru. 

 

 

Zajištění činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

KARP jako sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje (dále jen „RSK“) 

zajišťovat, bude zajišťovat průběžnou aktualizaci Regionálního akčního plánu Karlovarského 

kraje (RAP). Tento plán definuje společnou představu regionálních aktérů o potřebách a 

skutečnosti směřování Evropských strukturálních a investičních fondů a národních zdrojů do území 

kraje.  

Dále bude KARP v roli sekretariátu RSK zajišťovat sběr projektových námětů v kraji, informační 

činnosti na posílení absorpční kapacity evropských prostředků v kraji, vypracování analýz dle 

požadavků MMR, případně řídících orgánů operačních programů, a dále činnost tematických 

pracovních skupin RSK. KARP rovněž dopracuje a předloží řídícímu orgánu OP Technická pomoc 

projekt na financování zajištění činnosti RSK. 

 

Podpora rozvoje inovací, podnikání, podnikatelského prostředí a infrastruktury 

V roce 2017 bude pokračovat šesté kolo veřejné soutěže na inovační vouchery, kterou KARP 

administrativně zajišťuje a propagace inovačních voucherů z předchozích let. Zároveň od září 

2017 bude probíhat příprava dalšího kola soutěže. 

V roce 2017 se předpokládá další rozvoj činnosti a Kontaktního místa mezi vzdělávacím 

sektorem a firmami v Karlovarském kraji. Vzhledem k tomu, že se jedná o společnou aktivitu KARP 

a KHK KK, byl sestaven společný akční plán, který bude v rámci kontaktního místa postupně 

naplňován a realizován.  

KARP bude i nadále provozovat a aktualizovat internetový Portál investičních příležitostí v 

Karlovarském kraji a bude také zajišťovat přímou podporu pro investory, které o nabízené plochy 



 

 
projeví zájem. KARP bude i nadále spolupracovat s regionální kanceláří CzechInvest v K.Varech 

na vkládání a aktualizaci informací v národní databázi brownfields www.brownfieldy.cz. 

Předmětem této činnosti je spolupráce při aktualizaci informací o brownfields na území 

Karlovarského kraje.  

 

KARP bude pokračovat v realizaci měkkých aktivit zaměřených na podporu zejm. podnikatelského 

prostředí, rozvoje podnikání a motivace k podnikání, tj. organizování Obchodních snídaní (cca 3 za 

rok), spolupráce na organizaci Setkání personalistů (cca 3 za rok), pořádání Business kotlů 

Karlovarského kraje (s četností cca 2-3x za rok). 

 

Ze zkušenosti z roku 2016 KARP předpokládá i spolupráci na akci s názvem „Setkání 

výchovných a kariérních poradců základních škol“. Také se předpokládá uskutečnění dalších 

seminářů či workshopů, které budou zaměřeny zejm. na přenos informací o dotačních 

příležitostech a možnostech operačních programů.  

 

 

 

Opatření k rozvoji zaměstnanosti v Karlovarském kraji 

 

V roce 2017 KARP bude zajišťovat koordinaci jednotlivých aktérů a naplňování opatření dle 

jednotlivých priorit Dohody o partnerství Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje. KARP bude 

pokračovat ve spolupráci na přípravě a realizaci systémového projektu KOMPAS připravovaného 

Ministerstvem práce a sociálních věcí se zapojením regionálních partnerů z jednotlivých krajů. 

Tento projekt bude financován z OP Zaměstnanost a bude zaměřen na vytváření observatoří trhu 

práce a zaměstnanosti (tj. zejména predikce a prognózy potřeb trhu práce i na regionální úrovni).  

Kromě toho se KARP zaměří na podporu realizace dalších aktivit vyplývajících ze Strategie rozvoje 

zaměstnanosti Karlovarského kraje. 

Stejně jako v uplynulých třech letech bude v posledním čtvrtletí roku 2017 připravena výroční 

konference k tématu zaměstnanosti (tj. Konference Zaměstnanost 2017), kde budou 

prezentovány realizované projekty a zkušenosti si zde budou moci vyměnit klíčoví aktéři ve vztahu 

k regionálnímu trhu práce. 

 

Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje 

Ve spolupráci s Kanceláří zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj bude v 

roce 2017 KARP pokračovat v přípravě Strategie hospodářské restrukturalizace uvedených tří 

krajů, jež vedou Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zpracování 

Strategie schválila vláda ČR na svém jednání v Ústí nad Labem dne 19. 10. 2015. Strategie 

obsahuje analýzu problémů všech tří krajů a soubor opatření finančního i nefinančního charakteru, 

realizovaných jak státem, tak i regionálními aktéry, ke zlepšení hospodářské a sociální situace tří 

zaostávajících regionů ČR. Po analytické části strategie, která byla Vládou ČR projednána na jaře 

2016, projednává Vláda ČR v současnosti tzv. Strategický rámec, obsahující návrhy jednotlivých 

pilířů a strategických cílů včetně návrhů typových opatření. Následně bude v 1. pololetí 2017 

zpracováván Akční plán strategie pro rok 2017, na nějž naváže zpracovávání akčních plánů na 

následující roky.  

Pracovnice KARP je členem pracovní skupiny zřízené Ministerstvem pro místní rozvoj pro 



 

 
koordinaci zpracování Strategie na pracovní úrovni. Na rozhodovací úrovni řídí zpracování 

Strategie meziresortní komise zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tři výše uvedené kraje 

jsou v této komisi zastoupeny na úrovni náměstka hejtmana. 

 

Spolupráce, propagace 

K činnosti KARP je nezbytná spolupráce na regionální i národní úrovni. V roce 2017 bude KARP 

rozvíjet spolupráci se subjekty např: Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajská hospodářská 

komora Karlovarského kraje, Kancelář zmocněnce vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a 

Karlovarský kraj, Agentura CzechInvest, Agentura pro podnikání a inovace, vysoké školy, střední 

školy, Úřad práce v Karlovarském kraji, ministerstva, Asociace inovačního podnikání, Společnost 

vědeckotechnických parků, Úřad průmyslového vlastnictví, Centrum pro regionální rozvoj ČR, 

Agentura projektového a dotačního managementu, p.o., Fond dalšího vzdělávání, Česká asociace 

regionálních agentur, Podnikatelský inkubátor Kanov, Podnikatelský inkubátor Dvorana, města a 

obce, firmy, inovační subjekty v ostatních krajích ČR, rozvojové agentury ostatních krajů apod. 

(Spolupráce probíhá formou společných aktivit, projektů, výměny informací, setkání, workshopů, 

prezentací apod.). 

 

KARP bude v rámci své činnosti dále: 

- přenášet a nabízet informace pro podnikatele, firmy, úřady, obce, studenty apod., 

- spolupracovat při přípravě strategií v oblasti inovací, regionálního rozvoje, zaměstnanosti, 

podnikatelského prostředí, přeshraničních vztahů, akčních plánů (regionální inovační strategie, 

strategie rozvoje zaměstnanosti, strategie rozvoje konkurenceschopnosti, program rozvoje kraje, 

akční plán rozvoje školství apod.), 

- působit v pracovních skupinách a týmech na národní i regionální úrovni, v návaznosti na 

zaměření agentury (v některých případech za Karlovarský kraj), 

- podporovat vznik nových aktivit zaměřených na rozvoj vzdělání, konkurenceschopnost a 

podnikatele.  

 

Praxe ukazuje, že je neustále nutné rozšiřovat povědomí o potřebě inovací, výzkumu a vývoje pro 

růst firem a motivovat zavádění inovací zejména mezi podnikateli, živnostníky a budoucími majiteli 

firem v kraji, ale rovněž předávat tyto informace i široké veřejnosti včetně mládeže. I v roce 2017 

bude KARP také zprostředkovávat a propagovat akce, které jsou tématicky zaměřeny na rozvoj 

inovací, rozvoje firem a podnikání, rozvoj lidských zdrojů, podnikatelského a investičního prostředí. 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Příloha č. 1 Výstupy Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK dle opatření za rok 2016  

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1  - Přehled výstupů SRKKK dle opatření za rok 2016 

PRIORITNÍ OBLAST A: REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ SYSTÉM  
Specifický cíl A.1: Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit firem  

Opatření A.1.1: Mapování regionálního potenciálu VaV a inovací  

Výstup Jednotka Hodnota Poznámka 

Databáze inovačních firem ks 1 Interní databáze KARP 

Databáze firem (externí)  ks 1 Pro KARP a KÚKK 

Mapování inovačního prostředí KK ks 1 Zahájení v rámci projektu“ Smart akcelerátor (1.kolo)“ 

Opatření A.1.2: Absorpční kapacita firem v kraji pro financování inovací 

Dosud nerealizováno (např. koučování, školení, příprava projektů) 

Specifický cíl A.2: Kultura inovačního podnikání v KV kraji 

Opatření A.2.1 :Regionální inovační síť  

Webové stránky o inovacích ks 1 Web KARP www.karp-kv.cz. Zahájení přípravy nových stránek o inovacích. 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace KK ks 2 Včetně Odborného poradního orgánu pro hodnocení voucherů (24.2. a 7.9.2016) 

Realizace projektu „Smart akcelerátor (1.kolo)“ ks 1 3 zaměstnanci KARP 

Realizace Regionální inovační strategie KK   KARP 

Účast v národních a mezinárodních inovačních sítích ks 3 AIP ČR, SVTP ČR, ČIN o.p.s.  

Opatření A.2.2: Karlovarský inovační svět 

Webové stránky o inovacích ks 1 Web KARP www.karp-kv.cz 

Facebook. profil KARP ks 1  

Semináře na téma inovace ks 1 Horizont 2020 – možnosti financování projektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací 
(účastníků 18) 

Semináře na téma inovace ks 1 Seminář Efektivní komunikace – pro zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace 
KK a klíčové aktéry (účastníků 24)  

Realizace dotačního titulu Inovační vouchery  ks 1 Podpořeno 13 projektů 

Specifický cíl A.3: Regionální inovační infrastruktura  

Opatření A.3.1: Inovační inkubátor  

Dosud nerealizováno – měl být součástí VTP 

Opatření A.3.2: Vědeckotechnický park Karlovarského kraje (VTP)   

Nerealizováno – dotace přidělena, ale projekt ukončen rozhodnutím ZKK  

 

http://www.karp-kv.cz/


 

 

PRIORITA B:LIDSKÉ ZDROJE PRO KONKURENCESCHOPNOST  
Specifický cíl B.1: Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů  

Opatření B.1.1: „Specialisté“  

Příprava projektových záměrů v rámci akčního plánu Regionální inovační strategie KK 

Opatření B.1.2: „Výzkumníci“  

Příprava projektových záměrů v rámci akčního plánu Regionální inovační strategie KK 

Výstup Jednotka Hodnota Poznámka 

Opatření B.1.3: Spolupráce firmy-školy  

Semináře ke spolupráci firmy - školy ks 3 Setkání výchovných a kariérních poradců základních škol (účastníků 109) 

Semináře ke spolupráci firmy – školy/poskytovatelé 
znalostí 

ks 1 Workshop na podporu efektivní spolupráce podnikatelů a výzkumných organizací 
(účastníků 20) 

Konference zaměstnanost 2016  ks 1 Organizace a zajištění pravidelné konference zaměřené na aktuální téma trhu 
práce a zaměstnanosti (účastníků 75) 

    

Specifický cíl B.2: : Kvalita a relevance ve vzdělávání 

Opatření B.2.1: Posílení kvality SŠ vzdělávání odpovídající potřebám místního trhu práce   

Realizováno Karlovarským krajem (odbor školství, mládeže a tělovýchovy) a jeho příspěvkovými organizacemi (jednotlivé SŠ) 

Opatření B.2.2: Rozvoj pedagogických dovedností učitelů a motivací a předpokladů žáků  

Realizováno Karlovarským krajem (odbor školství, mládeže a tělovýchovy) a jeho příspěvkovými organizacemi (jednotlivé SŠ) 

Organizace cesty žáků SŠ na den otevřených dveří ZĆU v Plzni – účast 34 žáků 

Opatření B.2.3: Moderní vybavení škol  

Realizováno Karlovarským krajem (odbor školství, mládeže a tělovýchovy) a jeho příspěvkovými organizacemi (jednotlivé SŠ) 

Specifický cíl B.3: Rozvoj vzdělávacích kapacit kraje  

Opatření B.3.1: Síť následného a celoživotního vzdělávání v kraji  

Dosud nerealizováno  

Opatření B.3.2: Infrastruktura pro terciérní vzdělávání (univerzitní kampus)  

Dosud nerealizováno  

 

 

 

 



 

 

PRIORITNÍ OBLAST C: KVALITNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ  
Specifický cíl C.1: Rozvoj firem v klíčových hodnotových řetězcích  

Opatření C.1.1: Rozjezd podnikání/podnikavost  

Výstup Jednotka Hodnota Poznámka 

Workshop pro studenty a začínající podnikatele ks 1 Business kotel (20 účastníků) 

Semináře pro podnikatele ks 2 Obchodní snídaně (26 účastníků) 

Semináře pro podnikatele  ks 1 Seminář - Podnikové vzdělávání zaměstnanců (účastníků 20) 

Semináře pro podnikatele  ks 1 Setkání personalistů Karlovarského kraje (účastníků 98) 

Opatření C.1.2: Specializace (klíčová odvětví) ekonomiky kraje 

Zjišťováno v rámci Regionální inovační strategie KK    

Specifický cíl C.2: Strategické zahraniční investice  

Opatření C.2.1 :Strategický „aftercare“  

Realizuje agentura CzechInvest 

Opatření C.2.2: Strategické přímé zahraniční investice 

Investorský web ks 1 www.karlovyvary-region.eu 

Vypracování nabídek potenciálním investorům ks 2  

Počet schůzek s investory a vlastníky průmysl. zón ks 2 Průmysl. zóny v Otovicích a v Sokolově 

Specifický cíl C.3: Infrastruktura pro podnikání  

Opatření C.3.1: Strategická průmyslová zóna nad-regionálního významu 

Dosud nerealizováno, vymezeno v Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje. 

Opatření C.3.2: Průmyslové zóny/podnikatelské parky regionálního významu   

 Provedení vyhodnocení dotační podpory průmyslových zón a brownfieldů (viz samostatná příloha textové zprávy) 

Doplňování a aktualizace investorského webu  ks 1 (počet nových průmysl.ploch) www.karlovyvary-region.eu 
 

Opatření C.3.3: Brownfields  

Doplňování a aktualizace databáze brownfields  ks 30 Spolupráce s Czechinvestem 
 

Opatření C.3.4: Rozvoj infrastruktury pro využití moderních ICT  

Dosud nerealizováno (např. podpora vysokorychlostního veřejného internetu). 

 

 

 

 

 


