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1 Úvod
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace (dále jen „KARP“) byla
zřízena
za
účelem
zajištění
koordinace
a
realizace
Strategie
rozvoje
konkurenceschopnosti
Karlovarského
kraje
(dále
jen
„Strategie
rozvoje
konkurenceschopnosti KK“). Cíle činnosti KARP jsou tedy dány Strategií
konkurenceschopnosti KK, která je rozpracována až do podoby jednotlivých projektových listů
s předpokládanými výstupy, aktivitami a jejich finanční náročnost.
Tato zpráva popisuje implementaci Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK v roce 2019,
s řazením do tří pilířů (Regionální inovační systém, Lidské zdroje pro konkurenceschopnost
a Podnikatelské prostředí). V souladu se svým zaměřením, KARP realizovanými
aktivitami podporuje rozvoj potenciálů kraje. Je jediným krajským subjektem, který
současně podporuje zejm. zavádění inovací, spolupráci s výzkumným a vědeckým
sektorem, potenciál firem a jejich rozvoj, zvyšování znalostí a kompetencí, ale také
soudržnost společnosti a nové trendy (nové formy spolupráce, vyšší využití umělé
inteligence apod).
Vzhledem ke způsobu financování KARP, je nutné zdůraznit, že KARP realizovala aktivity,
které významně přispěly k financování agentury (tj. zapojení do různých projektů
financovaných z českých i evropských zdrojů). Jedná se zejména o zajištění regionální
výkonné jednotky k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České
republiky RIS3 (dále jen „Regionální inovační strategie KK“) v rámci projektu „Smart
akcelerátor (1. kolo)“ a zapojením do projektu „Kompas“.
Veškeré aktivity v rámci probíhajících nebo plánovaných projektů jsou v souladu se Strategií
rozvoje konkurenceschopnosti KK, korespondují s probíhajícím programovým obdobím EU
2014–2020, pro které jsou největšími prioritami podpora rozvoje lidských zdrojů, vědy,
výzkumu a inovací.
Personální zajištění:
Personální obsazení KARP ke 31. 12. 2019 – 7 projektových manažerů (se zaměřením na
dané pilíře), 1 ekonomický pracovník, 1 administrativní pracovník, ředitel, z toho 2 pracovníci
na poloviční úvazek (tj. celkem 9 FTE). Všichni zaměstnanci se vzdělávají s ohledem na
požadavky, které jsou na ně kladeny (inovace, věda a výzkum, IT, zaměstnanost, projektové
řízení, finanční řízení, analytické myšlení a postupy, veřejné zakázky, management, tvorba
strategických koncepcí a studií, cizí jazyk, rozvíjení měkkých dovedností apod. dle pracovních
pozic).
Všichni pracovníci KARP jsou podrobně seznámeni s projekty Strategie rozvoje
konkurenceschopnosti KK a v rámci agentury si vyměňují informace na pravidelných
poradách. Zástupce KARP se pravidelně setkával a předával informace odboru regionálního
rozvoje KÚKK, radnímu Karlovarského kraje (jež má v gesci oblast regionálního rozvoje) a
pravidelně informuje Výbor pro regionální rozvoj, vedení kraje, Radu a Zastupitelstvo
Karlovarského kraje o průběžném plnění jednotlivých aktivit.

4

Publicita:
Internetové stránky agentury www.karp-kv.cz jsou postupně rozšiřovány a pravidelně
aktualizovány podle potřeb. Výrazným pomocníkem pro šíření informací je také facebookový
profil KARP. Pro publicitu jsou dále využívány webové stránky Inovační strategie Karl. kraje
www.ris3kvk.cz vč. facebooku a webové stránky www.zijemeregionem.cz vč. facebooku. Pro
publicitu jsou dále využívány mediální servery, Krajské listy, časopis Inovační podnikání
& transfer technologií, regionální tisk, Informační listy Krajské hospodářské komory KK,
internetové stránky Karlovarského kraje a dalších partnerů.
Aktivity KARP v roce 2019 lze obecně rozdělit do těchto oblastí:
1) Regionální inovační systém
2) Lidské zdroje pro konkurenceschopnost
3) Podnikatelské prostředí
Aktivity realizované v jednotlivých oblastech, jsou ve zprávě detailně rozepsány. V
samostatném bloku zprávy jsou uvedeny aktivity týkající se správy organizace (zejm. činnosti
administrativní, organizační, personální a ekonomické).
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2 Regionální inovační systém
KARP vykonává řadu aktivit na podporu výzkumu, vývoje a inovací v Karlovarském kraji, a to
s využitím RIS3 strategie.

2.1 Regionální inovační strategie Karlovarského kraje
V roce 2018 byl Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválen závazný příslib financování
k projektu Smart Akcelerátor 2.0, jehož cílem je umožnit v Karlovarském kraji rozvoj
inovačního prostředí v souladu s Národní RIS3 strategií a RIS3 strategie. Prostřednictvím
RIS3 strategie a Smart Akcelerátoru bude možné nastartovat ekonomickou transformaci
potřebnou k posílení konkurenceschopnosti ekonomiky založené na znalostech.
Dne 13. 5. 2019 byla podána žádost o podporu k projektu Smart Akcelerátor 2.0, jehož
realizace byla zahájena 1. 8. 2019. Projekt je zaměřen na podporu vysokoškolského
vzdělávání a balneologického výzkumu (pro oblast lázeňství a balneologie je vyčleněno cca
11 mil. Kč), podporu a rozvoj inovačního systému Karlovarského kraje a podporu strategických
příležitostí Karlovarského kraje. Projekt úspěšně prošel všemi fázemi hodnocení, následně
proběhlo vypořádání připomínek hodnotící komise a dne 17.12. 2019 došlo k vydání právního
včetně podmínek dotace.
Dne 31. 7. 2019 skončila realizace projektu Smart Akcelerátor (1. kolo). Během 3. čtvrtletí
2019 došlo ke zpracování a následnému předložení Závěrečné zprávy o realizaci projektu.
Ve sledovaném období byla zpracována pololetní Zpráva o realizaci RIS3 strategie včetně
příloh za období leden až červen 2019. Tato zpráva je zpracovávána pro MPO za každé
pololetí. Aktuální dokumenty budou sloužit především jako jeden z podkladů pro přípravu
aktualizace/revize dokumentu Národní RIS3 strategie v roce 2020.
RIS3 strategie bude hrát velmi významnou roli v novém programovém období 20212027, kdy jedním z investičních cílů je „Inteligentnější Evropa“, a to díky inovacím, digitalizaci,
ekonomické transformaci a podpoře malých a středních podniků. Základní podmínka pro S3
(smart specializaci) v novém programovém období má 7 kritérií, která musí být splněna jak na
národní, tak krajské úrovni. Znamená to tedy, že Karlovarský kraj musí prokázat splnění všech
7 kritérií. Smart Akcelerátor 2.0 bude zároveň využit pro splnění těchto kritérií.
1) Analýzy výzev/příležitostí včetně překážek pro šíření inovací
2) Existence příslušné regionální/vnitrostátní instituce nebo subjektu odpovědného za řízení
strategie pro inteligentní specializaci
3) Nástroje monitorování a hodnocení na měření výsledků vzhledem k cílům strategie
4) Fungování spolupráce se zúčastněnými stranami („procesu objevování podnikatelského
potenciálu“)
5) Opatření nezbytná ke zlepšení vnitrostátních nebo regionálních systémů výzkumu a
inovací, kde je to relevantní (spolugesce RVVI) – v krajských RIS3 odkazovat na NP VaVaI
6) Pokud je to relevantní, opatření na podporu průmyslové transformace – v krajských RIS3
odkazovat na relevantní strategie Digitální ekonomika a společnost (Digitální Česko) a
Iniciativu Průmysl 4.0
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7) Opatření pro internacionalizaci/mezinárodní spolupráci (spolugesce MŠMT) – mezinárodní
(interregionální) spolupráce jako součást krajských RIS3
Předpokládáme, že KARP do konce června 2020 předloží národní úrovni (Ministerstvu
průmyslu a obchodu) aktualizovanou RIS3 strategii splňující výše uvedená kritéria a národní
úroveň následně předloží Evropské komisi splnění všech 7 kritérií za národní i krajskou úroveň.

2.2 Projekt Smart Akcelerátor (1.kolo)
Projekt Smart Akcelerátor (1. kolo) byl realizován od února 2016 do 31. července 2019 v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Nositelem projektu byl Karlovarský kraj a
KARP plnila roli jediného partnera projektu.
Projekt Smart akcelerátor (1. kolo) splnil v Karlovarském kraji svoji „akcelerační“ roli. Podařilo
se stabilizovat a zakotvit především institucionální kapacity, zmapovat inovační prostředí v
regionu a navrhnout vhodné nástroje pro jeho budoucí rozvoj. Veškeré tyto výstupy jsou
součástí Analýzy aktuálních potřeb aktérů inovačního prostředí Karlovarského kraje, Analýzy
absorpční kapacity a aktualizované Regionální inovační strategie. Dalším důležitým výstupem
je Marketingová strategie pro Karlovarský kraj, která podporuje komunikaci a marketing na
podporu patriotismu a sounáležitosti především mezi místními obyvateli. Zároveň je
marketingová kampaň osvětou podporující inovační prostředí. Nelze opomenout řadu
subjektů, se kterými byla navázaná úspěšná spolupráce např. Technologická agentura České
republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Západočeská univerzita v Plzni aj. Dále se
podařilo posílit a prohloubit spolupráci s klíčovými aktéry v regionu. Díky podpoře
institucionální kapacity je výkonná jednotka rovnocenným a důvěryhodným partnerem pro
soukromý sektor. Na základě doporučení hodnotící komise byly všechny aktivity projektu
koordinovány se Strategickým rámcem hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Na základě tohoto strategického rámce využil
Karlovarský kraj při realizaci navazujícího projektu Smart Akcelerátor 2.0 alokaci nad rámec
limitu dle roční výše výdajů na výzkum a vývoj v kraji.
Zástupci KARP se dne 27. 2. 2019 zúčastnili setkání krajské a národní dimenze s představiteli
národní RIS3 strategie z Ministerstva průmyslu a obchodu. Hlavním předmětem jednání byly
aktuální informace z národní úrovně, základní aktivity týmu Národní RIS3 strategie a vymezení
okruhu asistence agentury CzechInvest v krajích a výstupy z Mid-term evaluace: Vyhodnocení
dotazníků se zaměřením na krajské RIS3.
KARP v termínu 4. – 5. 6. 2019 uspořádala setkání RIS3 manažerů, jehož se zúčastnili
zástupci RIS3 týmů z celé České republiky, zástupci Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu. Hlavním tématem setkání byl průběh
realizace projektů Smart Akcelerátor a výměna zkušeností s přípravou projektů pro projekt
Smart Akcelerátor 2. Zástupci MPO představili novinky z národní úrovně RIS3 a aktuální vývoj
naplňování průběžné podmínky RIS3 pro nové programové období 2021+.
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Mapování
Během července a srpna realizovala KARP z podnětu odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu Karlovarského kraje dotazníkové šetření zjišťující zájem inovačních firem, vysokých škol
a výzkumných organizací o podporu přeshraničního výzkumu, vývoje a inovací (VVI) v rámci
Programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika v programovém období 20212027. V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 123 inovačních firem Karlovarského kraje,
nejbližší spádová univerzita kraje – Západočeská univerzita v Plzni (vč. pobočky Fakulty
ekonomické sídlící v Chebu) a také soukromá výzkumná společnost COMTES FHT. Výstupy
z dotazníkového šetření shrnula Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření, která mj.
identifikovala konkrétní potenciální projekty, které by mohly být v rámci Programu v budoucnu
předloženy.
Vzdělávání
Ve sledovaném období proběhlo vyhodnocení Vzdělávacího plánu výkonné jednotky a
Vzdělávacího plánu pro klíčové aktéry za rok 2019. Vyhodnocení je součástí Závěrečné zprávy
o realizaci projektu, která byla předložena ŘO OP VVV ke schválení. Odborné a specifické
vzdělávání bude pokračovat v navazujícím projektu Smart Akcelerátor 2.0.
Marketingová strategie
Marketingová strategie je zpracovávána za účelem zakotvení potřeby posilovat komunikaci
a marketing inovačního systému kraje ve vlastním strategickém dokumentu. Ve sledovaném
období pokračovala marketingová kampaň a zároveň bylo vyřešeno financování kampaně na
období duben – červenec 2019 (mimo projekt Smart akcelerátor (1. kolo)). Marketingová
kampaň získává přízeň ze strany subjektů Karlovarského kraje, které se ke kampani připojují
svými aktivitami. Od 30. 4. 2019 do 30. 6. 2019 probíhalo představení jednotlivých ambasadorů
kampaně v živém vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Na základě pozitivních ohlasů bude
tento seriál pokračovat opět od září 2019. Dne 18. 5. 2019 byla kampaň prezentována na
Karlovarských bioslavnostech. Na stánku Žijeme regionem se soutěžilo o trička, klobouky a
náramky. Kdo chtěl, mohl si odnést originální památku, mohl navštívit tvořivou dílnu, kde se
vyráběly odznáčky, nebo účastníci mohli navštívit fotokoutek, který byl plný rekvizit s hesly
kampaně.
Akční plán RIS3 strategie
Akční plán RIS3 strategie na období 2018 - 2019 byl předložen a schválen na jednání RVVI
dne 31. 5. 2018. S ohledem na aktuální vývoj a připravované aktivity do navazujícího projektu
Smart Akcelerátor 2.0 došlo k úpravě projektového záměru Dětská technická univerzita, který
bude realizován jako pilotní nástroj ve spolupráci s vysokou školou a středními školami v
Karlovarském kraji. Intervence navržené v Akčním plánu významnou měrou přispívají
k dosažení strategického cíle RIS3 strategie, posilují spolupráci mezi subjekty inovačního
prostředí, mají přínosy pro soukromý sektor a posilují inteligentní specializaci vybraných
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domén Karlovarského kraje. Jednotlivé aktivity jsou realizovány více subjekty (KARP, CI, ZČU,
Karlovarský kraj – krajský akční plán, KHKKK, Krajský úřad – odbor školství, mládeže a
tělovýchovy, Agentura pro podnikání a inovace, Fond dalšího vzdělávání, aj.) a jsou
financovány z více zdrojů.
Aktualizace Akčního plánu RIS3 strategie spočívala pouze v administrativních úpravách. Byla
schválena na 8. zasedání RVVI dne 12. 4. 2019.

2.3 Smart Akcelerátor 2.0
V rámci navazujícího projektu Smart Akcelerátor 2.0 Karlovarský kraj naváže na již
zrealizované výstupy a aktivity. Projekt plynule navazuje na první kolo projektu. Oproti
původnímu projektu, ve kterém z nepovinných aktivit byla realizována klíčová aktivita
Propagace, budou z nepovinných aktivit nově realizovány klíčové aktivity Asistence a Pilotní
ověřování. Další významnou změnou oproti Smart Akcelerátoru (1. kolo), je využití maximální
možné výše alokace a s tím související posílení personálních kapacit.
Ve II. čtvrtletí 2019 byla podána ke schválení žádost o podporu na realizaci projektu Smart
Akcelerátor 2.0. Dne 23. 9. 2019 obdržel Karlovarský kraj v monitorovacím systému MS2014+
depeši - informaci o ukončení procesu hodnocení podané žádosti o podporu. Dále řídicí orgán
vyzval Karlovarský kraj k doložení povinných podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace a zároveň vyzval k úpravě žádosti o podporu, která vzešla z hodnocení projektu
(žadatel obdržel zápis z hodnotící komise). Žádost o podporu získala 89 bodů (z možných
100), projekt byl hodnotící komisí hodnocen jako velmi dobře zpracovaný a po navrhovaných
úpravách rozpočtu projektu lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Požadované podklady
(postupováno dle Pravidel pro žadatele a příjemce, obecná část) byly v monitorovacím
systému doloženy a požadované úpravy rozpočtu byly provedeny.
Dne 17.12. 2019 došlo k vydání právního včetně podmínek dotace. Souhrnný rozpočet
projektu – schválený Řídicím orgánem:
Celkové způsobilé výdaje
Výdaje na přímé aktivity
Nepřímé náklady

44 265 971,20 Kč
38 160 320,00 Kč
6 105 651,20 Kč

Aktivity projektu:
Základní tým
Je klíčová aktivita sloužící pro zajištění kapacity (tj. zaměstnanci KARP), která koordinuje a
implementuje RIS3 strategie. Umožňuje zapojení významných stakeholderů do implementace
RIS3 strategie prostřednictvím Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje a
inovačních platforem pro lázeňství a balneologii, pro tradiční průmyslové obory a pro strategické
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příležitosti. V rámci této aktivity bude významně podpořen rozvoj lidských zdrojů a činnosti Institutu
lázeňství a balneologie, v. v. i.
Po zahájení realizace projektu byl nastaven systém pravidelných porad celého realizačního týmu.
Realizační tým se schází pravidelně 1x měsíčně za účelem výměny zkušeností s průběhem dílčích
aktivit, koordinace činností a dalšího směřování projektových aktivit. Ve sledovaném období
rovněž došlo k obsazení dalších odborných pracovních pozic – RIS3 developer pro nové
technologie, RIS3 developer pro lázeňství a balneologii, odborný pracovních pro nové
technologie, RIS3 marketingový manažer a PR manažer. Během prvního čtvrtletí 2020 budou
obsazeny zbývající pracovní pozice.
Vzdělávání
Klíčová aktivita pro rozvoj kompetencí členů realizačního týmu, odborných pracovníků kraje a
dalších významných stakeholderů inovačního systému. Ve sledovaném období došlo
k předběžnému výběru vzdělávacích aktivit pro odborný i administrativní tým. Samotná
realizace vzdělávacích akcí je plánována od ledna 2020.
Mapování a analýzy
Prostřednictvím této klíčové aktivity bude mapován a sledován vývoj inovačního prostředí
v kraji a zároveň bude vyhodnocována úspěšnost realizovaných intervencí.
Marketingová a komunikační strategie kraje
Klíčová aktivita umožní pokračovat v marketingové kampani „Žijeme regionem“, která přispívá
ke zvýšení povědomí o rozvíjejícím se inovačním ekosystému Karlovarského kraje a zvýšení
zájmu o to, stát se jeho součástí a v neposlední řadě přispěje ke změně image Karlovarského
kraje. V říjnu 2019 byly obsazeny pracovní pozice RIS3 marketingový manažer a PR manažer.
Ve sledovaném období byla zpracována zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku
„Marketingové a komunikační nástroje značky Žijeme regionem v rámci projektu Smart
Akcelerátor 2.0“. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 4. 12. 2019 s termínem pro podávání
nabídek do 17. 12. 2019. Zadavatel obdržel pouze jednu nabídku, která byla hodnocena a
která se tak stala vítěznou nabídkou. Smlouva s vybraným uchazečem bude uzavřena
v průběhu ledna 2020.
Dne 13. 12. 2019 se uskutečnilo setkání ambasadorů kampaně Žijeme regionem za účelem
nastavení dalšího směřování této aktivity. Na setkání byl deklarován zájem o pokračování
aktivity Žijeme regionem. Přítomní ambasadoři se shodli nad realizací workshopu, na kterém
budou vydefinovány cíle kampaně pro letošní rok a cíle do konce realizace projektu. Workshop
se uskuteční v prvním čtvrtletí roku 2020.
Pilotní ověření
V rámci této aktivity bude ověřena funkčnost nových nástrojů podporujícího rozvoj inovačního
systému v podmínkách Karlovarského kraje. V rámci projektu je plánováno ověřit dva pilotní
nástroje. Jedním z nich je „Kreativní učení“, jehož cílem je vzbudit a rozvíjet kreativní
dovednosti pro podnikavost. Ve sledovaném období probíhaly činnosti v souladu
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s plánovaným harmonogramem. Druhým pilotním nástrojem bude „Podpora nadaných dětí“
v Karlovarském kraji. Pilotní nástroj nabídne dětem moderní zážitkovou hrou možnost k rozvoji
nadání v konkrétních oblastech jejich zájmu. Ve sledovaném období probíhaly činnosti
související s nastavením dílčích aktivit a podrobného harmonogramu.
Asistence
Klíčová aktivita podporuje přípravu strategických projektových záměrů na rozvoj inovačního
systému ve veřejném i soukromém sektoru formou asistenčních voucherů. Ve druhé polovině
roku byly zahájeny kroky pro přípravu nového dotačního titulu a nastavení dotačních
podmínek. Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo usnesením č. ZK 433/12/19 ze dne
16.12.2019 dotační program „Smart Akcelerátor 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského
kraje “ a zmocnilo Radu Karlovarského kraje k vyhlášení dotačního programu na rok 2020
včetně pravidel. Předpokládáme, že v I. čtvrtletí 2020 budou Radě Karlovarského kraje
předloženy ke schválení dokumenty – Vyhlášení a Pravidla pro příjem žádostí, poskytnutí a
finančního vypořádání dotace z rozpočtu Karlovarskému kraje dotačního programu.

2.4 Inovační platformy
V roce 2019 se uskutečnilo několik zasedání inovačních platforem:
Inovační platforma tradiční průmyslové obory
V roce 2019 proběhly dvě jednání inovační platformy Tradiční průmyslové obory. První se
uskutečnilo dne 26. 2. 2019 v prostorách KÚKK. V rámci této platformy se řešila opatření
navržená k propagaci tradičních oborů: zejména změna názvu střední školy (keramická),
otevření studijního oboru technologie keramiky a modelářství, mediální prezentace školy a
deklarace její funkčnosti, hnědé informační tabule na hlavní příjezdové komunikace, soutěže
či Porcelánové slavnosti.
Další zasedání Inovační platformy tradiční průmyslové obory se uskutečnilo dne 13. 11. 2019.
Zúčastnili se především zástupci firem, vedení Karlovarského kraje, akademického sektoru,
Karlovarské agentury rozvoje podnikání, ale i dalších relevantních institucí.
Na jednání byla diskutována především nutnost realizovat propagační opatření zaměřené na
podporu tradičních oborů, kterými jsou sklo, keramika a porcelán. Mezi již realizovanými
opatřeními byly zmíněny např. změna názvu Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a
sklářské Karlovy Vary, otevření nového studijního oboru Design skla na uvedené škole a
realizace soutěže pro základní školy Kolonádní pohárek. Další jednání platformy se
předpokládá v první polovině roku 2020.
Inovační platformy inovace
V roce 2019 proběhly dvě inovační platformy, a to Inovace ve firmách a transfer technologií,
která proběhla dne 24. 4. 2019 a inovační platforma pro lidské zdroje pro inovace, která
proběhla dne 16. 4. 2019. Jednání inovační platformy lidské zdroje pro inovace se uskutečnilo
v zasedací místnosti v Podnikatelském inkubátoru Kanov na téma „Jak na specifické skupiny
na trhu práce“ (tj. generaci Mileniálů a skupinu generačního věku 50 +).
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Druhá inovační platforma zaměřená na inovace ve firmách a transfer technologií byla určena
pro firmy, které by v rámci svého podnikání rády využily inovační voucher. Zástupci firem se
mohli během této platformy seznámit s podobou a změnami dotačního titulu, možnostmi
podpory či prokonzultování jejich vlastního záměru. Inovační platforma se uskutečnila
v prostorách Podnikatelského inkubátoru Kanov v Karlových Varech.
Inovační platforma lázeňství a balneologie
Na celkově 6. zasedání uskutečněném dne 7. 10. 2019, byly členové informováni o aktuální
situaci ohledně zřizování Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i. Posláním organizace je získat
statut instituce světového významu definující a rozvíjející odvětví lázeňství. Předmětem jejího
zájmu by měly být zejména 4 oblasti: věda a výzkum, vzdělávání, certifikace a development.
Dne 30. 10. 2019 se pak konalo 7. zasedání inovační platformy. Členové platformy stanovili
pořadí, v němž budou zpracovány jednotlivé manuály lázeňské péče v rámci projektu Smart
Akcelerátor 2.0. Mezi prvními budou zhotovitelům zadány „Zásady tvorby balneoprovozu“,
„Lázeňský statut a jeho tvorba v kontextu potřeb města“ a „Správa zdrojů“. Dalším bodem
programu bylo přiřazení priorit opatřením, jež definovala Koncepce rozvoje lázeňství a
balneologie Karlovarského kraje. V návaznosti na výběr prioritních opatření byla zahájena
příprava akčního plánu pro rok 2020.

2.5 Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje
První jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (RVVI KK) v roce 2019
proběhlo dne 12. 4. 2019 (8. zasedání). Mezi hlavní témata patřilo odvolání a jmenování
nových členů RVVI KK, představení činnosti regionální kanceláře TAČR, informace z národní
úrovně RIS3, informace k projektu Smart Akcelerátor (1. kolo), představení zprávy o realizaci
vzdělávacích plánů za rok 2018 a seznámení členů s aktualizací Akčního plánu 2018-2019.
Dále byli členové RVVI KK seznámeni se stavem přípravy projektu Smart Akcelerátor 2.0 a
zároveň s nástroji pilotního ověření. V závěru jednání byl představen návrh dotačního
programu pro Kreativní vouchery.
Dne 20. 11. 2019 se uskutečnilo 9. zasedání RVVI, na kterém byly projednány informace k
projektu Smart Akcelerátor 2.0, informace z národní úrovně a z jednání inovačních platforem,
příprava akčního plánu RIS3 2020-2021, podpora nadaných dětí v Karlovarském kraji, koncept
Smart City a Smart Village, Asistenční vouchery, Design modelu metropolitních oblastí ČR
zasažených depopulací a návrh podmínek pro udělení individuální dotace v oblasti VVI. Další
jednání RVVI KK je plánováno na 2. čtvrtletí 2020.
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2.6 Balneologie a lázeňství
V rámci nově vznikajícího Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., (dále jen „Institut“) výzkumní
pracovníci předložili návrhy projektových záměrů nezbytných pro rozvoj balneologické činnosti
v regionu. Pro tyto záměry Institut ve spolupráci s KARP vyhledává vhodné dotační příležitosti.
Ve druhé polovině roku 2019 byly podány tři žádosti o dotaci:
První projekt je zaměřen na aktualizaci přehledu výskytů minerálních vod na území
Karlovarského kraje, ležících mimo centra tzv. lázeňského trojúhelníku. V rámci projektu
budou posouzeny všechny nevyužívané výskyty minerálních vod kraje a tím bude poskytnuto
aplikačním garantům i celé společnosti jejich využití.
Druhý projekt byl podán do programu Éta, jehož výstupem by měla být studie na téma
Terapeutická lázeňská krajina jako nástroj pro zkvalitnění života. Cílem projektu je sestavit a
otestovat metodiku vymezení specifického krajinného útvaru, definovat kritéria, která musí
splňovat unikátní druh krajiny a lze je využívat jako nadstavbu k dnešní klasické péči.
Karlovarský kraj poslouží jako testovací modelová lokalita pro posouzení jejího pozitivního
dopadu na kvalitu života člověka a současně i jejího přínosu v sociální a ekonomické sféře.
Třetí projekt byl podán do programu ZÉTA Technologické agentury ČR (Program je určen
nastupující výzkumné generaci od studentek a studentů středních škol až po výzkumnice a
výzkumníky do 35 let věku). Navržený projekt svým zaměřením představuje multidisciplinární
přístup při řešení zefektivnění a zatraktivnění terapeutických outdoorových aktivit pacientů
lázeňských zařízení v rámci jejich léčebného pobytu. Terénní kůry jsou součástí komplexní
lázeňské péče prakticky ve všech větších lázních v České republice, cílem uvedeného projektu
je objektivizovat účinek těchto procedur. Za tímto záměrem bude vyvinut software, který bude
sloužit k modernizaci lékařských postupů, dopomůže k přesnému dávkování přímo pro
jednotlivého pacienta (vzhledem k jeho pohlaví, věku, základnímu onemocnění, adaptaci na
zátěž, pohybovým dovednostem, kompenzačním pomůckám atd.) a přímému přenosu
výsledků a kontrole ošetřujícího lékaře. Pohybové aktivity a konkrétně terénní kůry, jsou-li
správně dávkovány a zároveň dochází k průběžné kontrole, jsou levným a univerzálním lékem
s minimem nežádoucích účinků. Při osvědčení mobilní aplikace by mohla být přínosem i pro
další lázeňská města v České republice.
Výsledky veřejné soutěže (úspěšnost podaných žádostí) by měly být známy v prvních
měsících roku 2020.
V rozpočtu Smart Akcelerátor 2.0 je zahrnuta částka na pokrytí nákladů spojených s
vyhotovením manuálů pro balneologický provoz a lázeňství. Jejich přesná specifikace byla
jedním z témat připravované inovační platformy pro lázeňství a balneologii, jež se uskutečnila
30. 10. 2019.
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2.7 Inovační vouchery
2.7.1 Inovační vouchery 2018
Příjemci dotace Inovační vouchery od prosince 2018 do února 2019 realizovali své projekty.
Po celou dobu realizace jejich projektů, pracovníci KARP zodpovídali převážně telefonické
dotazy a poskytovali konzultační činnost. Ve stejném období byly zpracovány případové
studie, které byly následně umístěny na webové stránky KARP jako „best practise“ úspěšných
firem. O úspěšných příjemcích dotace bylo také informováno prostřednictvím článků či aktualit
na webových stránkách KARP a Krajského úřadu Karlovarského kraje. Během měsíce března
2019 všichni příjemci svá vyúčtování doložili ke kontrole.

2.7.2 Inovační vouchery 2019
V první čtvrtině roku byl také připraven a předložen materiál pro vyhlášení dotačního titulu
„Inovační vouchery pro rok 2019“ na jednání RKK dne 25. 3. 2019, tento materiál byl schválen
pod usnesením č. RK 287/03/19. Koncem března také probíhaly intenzivní přípravy pro
připravovaný seminář, zejména příprava prezentací, upozornění na novinky v novém dotačním
období atp.
KARP dne 24. 4. 2019 uskutečnila seminář k Programu Inovační vouchery v zasedací
místnosti Podnikatelského inkubátoru Kanov. Semináře se účastnili zástupci soukromých firem
z Karlovarského kraje. Seminář byl rozdělen do dvou částí, v první části semináře byly
představeny nejdůležitější milníky nového dotačního období pro rok 2019 a novinky v podávání
žádosti (zejm. příprava žádosti v elektronickém systému Karlovarského kraje a jednotlivé kroky
a povinnosti při podání žádosti). Druhá část semináře se věnovala již konkrétním dotazům a
byla pojata jako workshopová část.
Lhůta pro podávání elektronických žádostí byla stanovena od 7. 5. 2019 do 20. 5. 2019,
v tomto termínu bylo podáno celkem 10 žádostí. Ve stanovené lhůtě pro podání listinné žádosti
včetně příloh (tj. 27. 5. 2019) bylo na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje podáno
celkem 10 žádostí. Na základě formální kontroly byly všichni žadatelé vyzvání k doplnění vad
či nedostatků. Dvě žádosti ve stanovené lhůtě nedostatky nedoplnily, nevyhověly tedy formální
kontrole a byly vyřazeny z dalšího procesu hodnocení.
Externí hodnocení projektů probíhalo v termínu od 3. 6. 2019 do 14. 6. 2019. Hodnotitelé v této
době zpracovali hodnocení a přidělili všem projektům body dle hodnotících kritérií. Na základě
hodnocení byla administrátorem zpracována tabulka s pořadím jednotlivých projektů a počtem
získaných bodů. Hodnocení jednotlivých hodnotitelů je uloženo ve spisu u administrátora
dotačního titulu.
Dne 17. 6. 2019 bylo zahájeno korespondenční elektronické hlasování RVVI KK, která je
poradním orgánem RKK KK, členům RVVI byl zaslán materiál potřebný k vydání
doporučujícího stanoviska pro RKK. Na základě tohoto hlasování RVVI doporučila všechny
ohodnocené projekty ke schválení Radě Karlovarského kraje. Souhrnné výsledky
korespondenčního hlasování jsou uloženy v sekretariátu RVVI (KARP, p.o.).
V rámci dotačního programu „Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje –
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Inovační vouchery“ Rada Karlovarského kraje usnesením č. RK 894/07/19 dne 15. 7. 2019
schválila poskytnutí dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje s níže uvedenými žadateli (příjemci dotace):

Žadatel

Město/obec

GDK spol. s r.o.

Kolová

Rudolf Kämpf s.r.o.

Nové Sedlo

Název projektu
Optimalizace konstrukce zavírání
forem stroje GM 13k s ohledem na
tuhost a životnost mechanismu

Schválená
výše dotace

170 000,00

CHODOS CHODOV
s.r.o.

Zkrácení procesu vzorování –
využití 3D frézy
Segmentace maloobchodních
Karlovy Vary
zákazníků
Zpracování 3D modelu basového
Luby
krku a sestavení inovativního NC
programu
Chodov u Karlových Konstrukční a designové řešení
Varů
úprav vlastních výrobků

Abydos s.r.o.

Hazlov

Podpora technologických procesů
při zpracování odlitků společnosti

170 000,00

KERAMEX Group
s.r.o.

Karlovy Vary

Vlastnosti a technologická úprava
slíd z oblasti Karlovarského kraje.

170 000,00

Aplikace aditivních technologií v
odvětví výrobků pro hudební
průmysl.

170 000,00

Smart software s.r.o.
Strunal Schönbach
s.r.o.

AMATI - Denak, s.r.o. Kraslice

169 450,00
170 000,00
170 000,00
170 000,00

1 359 450,00
Po schválení poskytnutí dotace Radou Karlovarského kraje, byly veřejnoprávní smlouvy
připraveny a výše jmenované firmy byly vyzvány k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje.
Firma AMATI-Denak veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na vyzvání nepodepsala
(zasláno písemné odstoupení). V průběhu měsíce srpna 2019 byly schválené výše dotace
poukázány na účty příjemců dotace. V současně době probíhá vlastní realizace jednotlivých
projektů, poskytnutá dotace z rozpočtu Karlovarského kraje podléhá finančnímu vypořádání.
Ve 4. kvartále 2019 KARP připravila úpravu pravidel dotačního titulu „Program rozvoje
konkurenceschopnosti Karlovarského kraje“ pro rok 2020. Hlavní změnou nového
Programu je, že bude rozdělen do dvou podprogramů – Inovační vouchery a Kreativní
vouchery. Bude se tedy jednat o jeden Program, jehož podprogramy budou vyhlašovány
jednotlivě.
Návrh upraveného dotačního titulu schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č.
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ZK 433/12/19 ze dne 16.12.2019 „Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského
kraje“ a zmocnilo Radu Karlovarského kraje k vyhlášení dotačního programu na rok 2020
včetně pravidel. V I. čtvrtletí 2020 budou Radě Karlovarského kraje předloženy ke schválení
dokumenty potřebné k vyhlášení programu.

2.8 Kreativní vouchery
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. na základě pověření vytvořila v 1. pol. 2019
návrh Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje doplněný druhým
podprogramem 2. Kreativní vouchery. Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského
kraje je v návrhu pro rok 2020 připraven se dvěma podprogramy: podprogramem 1 Inovační
vouchery a podprogramem 2 Kreativní vouchery.
Podprogram 2 Kreativní vouchery je pro rok 2020 prozatím plánován jako doplňkový nástroj,
kterého bude využito pouze v případě, kdy nebude primárně vyčerpána celková alokace
přičleněná na podprogram 1 Inovační vouchery. Cílem podprogramu 2 – Kreativní vouchery je
vytvořit možnost jednorázové finanční podpory pro firmy, které by rády podpořily svůj růst za
pomoci vylepšení designu svých produktů nebo jejich prezentace. Podprogram 2 – Kreativní
vouchery bude založen na spolupráci podnikatelů s poskytovateli kreativních služeb.
Předpokládáme, že poskytovatelem kreativní služby bude moci být pouze definovaná
právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se sídlem nebo provozovnou v Karlovarském
kraji, zveřejněná v Galerii kreativních poskytovatelů a podnikající v daném oboru. V
odůvodněných případech může být schválen žadateli poskytovatel, který není uveden v galerii
a nemá sídlo či provozovnu v Karlovarském kraji.
Spolu s návrhem programu byly také vytvořeny návrhy vyhlášení a pravidel programu, a
pracovní verze veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a čestného prohlášení žadatele o
podporu v režimu de minimis. Návrhy dokumentů byly předloženy k projednání vedení (17. 6.
2019) a Radě Karlovarského kraje (8. 7. 2019). Materiál byl přesunut na zářijové jednání RKK
a to z důvodu jednotného materiálu obsahující všechny dotační tituly Karlovarského kraje pro
rok 2020.
Návrh nového dotačního programu byl projednán na jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Karlovarského kraje (12. 4. 2019). Členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského
kraje se s návrhem ztotožňují bez zásadních připomínek. Návrh programu je v souladu s
Regionální inovační strategií Karlovarského kraje a s projektem Smart akcelerátor.
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo nový dotační program usnesením č. ZK 433/12/19
ze dne 16.12.2019 „Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje“, který
zahrnuje podprogram inovačních voucherů a nově také kreativních voucherů.
V rámci příprav dotačního podprogramu 2 Kreativní vouchery byly započaty práce na databázi
lokálních poskytovatelů kreativních služeb, tzv. Galerii kreativců. Byl zpracován formulář pro
registraci poskytovatele do Galerie včetně formulářů pro recenze. Tyto formuláře byly, spolu s
informacemi o připravované Galerii a možnostech plynoucích z registrace do ní, e-mailem
distribuovány v prvním kole oslovení cca cca 80 subjektům v Karlovarském kraji.
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V návaznosti na usnesení krajského zastupitelstva předpokládáme, že v 1. čtvrtletí roku 2020
budou oslovení kreativci s žádostí o zapojení se do Galerie kreativců, ze které si budou
žadatelé vybírat realizátora jimi požadované služby. Pro oslovení bylo vytipováno celkem 103
kreativců z oborů průmyslového designu, grafického designu, výtvarných umění, webdesignu,
tvorby fotografií, videí, animací, informačních a komunikačních technologií a interiérového
designu.
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3 Lidské zdroje pro konkurenceschopnost
Cílem aktivit zaměřených na lidské zdroje je zajištění dostupnosti adekvátně kvalifikovaných
a motivovaných pracovníků pro firmy v Karlovarském kraji. Plnění tohoto pilíře je velmi
důležité, přičemž probíhá podporou aktivit zaměřených na spolupráci škol - firem a institucí
působících v oblasti vzdělání, podporou rozvoje vzdělávacích kapacit, motivaci,
informovanosti o oborech apod.).

3.1 Motivační videa pro službové obory
Smlouva s vybraným uchazečem na vytvoření motivačních videí (tj. šesti oborových videí,
komplexního videa a úvodního videa) byla podepsána dne 22. 8. 2018. Dne 30. 8. 2018
proběhla námětová schůzka zhotovitele a pracovní skupiny s cílem určit podobu motivačních
videí, jejich obsah a rozsah. Dne 12. 9. 2018 byly pracovní skupinou schváleny obecné
scénáře videí. V průběhu realizace zakázky však KARP zaznamenala vážné problémy
s plánováním i se samotným natáčením u firem a škol (např. firmy a školy si stěžovaly na
nedostatečně předem dohodnuté místa a aktivity, které se budou natáčet, na neprofesionální
přístup zhotovitele, nepřipravenost natáčení apod).
Zhotovitel měl šest oborových videí odevzdat 7. 11. 2018 a komplexní a úvodní video následně
dne 7. 12. 2018. V rámci zpracování zakázky byly uskutečněny dne 26. 10., 6. 11. a 16. 11.
2018 schůzky pracovní skupiny za účelem projednání návrhu některých videí se zhotovitelem.
Z těchto schůzek vzešla řada požadavků (vady a nedostatky) na úpravu předložených videí,
které (ani po několikáté urgenci) zhotovitel z větší míry neodstranil. V rámci zakázky byl
zhotovitel upozorněn, že pokud dílo neodevzdá do 31. 12. 2018, bude ho objednatel považovat
za neupotřebitelné (zejm. z důvodu nemožnosti ho využít středními školami k náboru žáků).
Zhotovitel před koncem roku zaslal videa v několika vlnách. Z toho důvodu KARP v prosinci
(zejm. ve dnech 6. – 19. 12. 2018, 18. - 20. 12. 2018, 27. - 28. 12. 2018, s pokračováním i na
začátku 2019) intenzivně posuzovala předložená oborová videa zaslaná zhotovitelem.
Přestože ze strany KARP (a zástupců pracovní skupiny) byla zakázce věnována maximální
pozornost, zhotovitel nedostatečně reagoval na požadavky vyplývající ze smlouvy a v rámci
realizace zakázky. Dílo nebylo do 31. 12. 2018 řádně zhotoveno a KARP od celého plnění
smlouvy odstoupila ke dni 21. 1. 2019. K tomuto datu byla vyměřena zhotoviteli smluvní
pokuta.
Zhotovitel podal žalobu a Okresní soud v Karlových Varech vystavil KARP platební rozkaz o
zaplacení 179.141,00 Kč za údajně dokončené dílo dle smlouvy o dílo plus příslušenství.
KARP tedy musela učinit výběr právního zástupce a je v tomto procesu zastupována právním
zástupce. Ve věci žaloby byl dne 24. 5. 2019 podán odpor proti platebnímu rozkazu. Dne 18.
6. 2019 bylo prostřednictvím advokátního zástupce KARP podáno soudu odůvodnění odporu
a vzájemná žaloba (uplatnění smluvní pokuty). Dne 25. 6. 2019 byl uhrazen na základě
usnesení soudu soudní poplatek.
V záležitosti podané žaloby a platebního rozkazu, bylo pouze uskutečněno jednání mezi KARP
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a advokátní kanceláří zastupující KARP ve věci obdrženého vyjádření žalobce. Podle
dostupných informací by soudní jednání mělo být uskutečněno počátkem roku 2020.
Z důvodu potřeby motivačních videí pro službové obory (potřebná motivace žáků,
informovanost o studijních oborech a pracovních možnostech v regionu, budoucnosti a
zajímavosti oborů, výběru vhodného povolání atd.), byla v daném období zahájena příprava
podkladů pro opětovný vznik těchto videí. KARP tedy aktualizovala specifikaci motivačních
videí se zaměřením podpory službových a tradičních oborů a opakovaně jej předložila na
jednání Rady Karlovarského kraje. Rada KK nechválila záměr znovupořízení těchto
motivačních videí.

3.2 Soutěž Youtuber 2018 a 2020
3.2.1 Youtuber 2018
Soutěže „Youtuber“ pro žáky základních a středních škol v Karlovarském kraji byla pořádána
KARP ve 4. čtvrtletí roku 2018 (Soutěž probíhala v termínu od 15.10.2018 do 15.12.2018).
K datu 15. 12. 2018 bylo zasláno organizátorovi soutěže 5 videí. V měsíci lednu 2019 proběhlo
vyhodnocení zaslaných videí. Na základě hodnocení bylo oceněno pouze jedno video, zaslané
do kategorie č. 1 „Čím budu“ – video do soutěže zaregistrovala účastnice, žákyně Základní
školy Krušnohorská, Karlovy Vary, video s názvem „Jdu za svým snem“. Video je dostupné
na kanálu Youtube. Této žákyni byla dne 6. 2. 2019 slavnostně předána věcná cena soutěže
tj. Apple iPhone 7, v hodnotě 12.991,- Kč (dar od firmy ept connector, s.r.o., Úžlabí 868, 357
09 Habartov).
Do konce února 2019 vráceny dárcům 4 nevyužité dary, které byly na podzim 2018 darovány
do soutěže „Youtuber“. Dohody o zrušení darovací smlouvy byly uzavřeny s firmami:
- SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o. Vintířovská 1169, 357 35 Chodov
- Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary
- Thun 1794 a.s., Tovární 242, 362 25 Nová Role
- Penta Hospitals CZ, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město,110 00 Praha 1

3.2.2 Youtuber 2020
Ve čtvrtém čtvrtletí 2019 byl připravován druhý ročník soutěže „Youtuber“ a současně byly
projednány přísliby sponzorských cen do soutěže. Předpokládáme, že druhý ročník soutěže
proběhne začátkem roku 2020. A to z důvodu realizace soutěže „Navrhni si kolonádní
pohárek“, která končila dne 29.11.2019.

3.3 Propagace oborů
Začátkem roku 2019 KARP předložila do porady vedení Karlovarského kraje materiál, který
představil přehled získaných opatření pro propagaci oborů keramika, sklo a porcelán
a lázeňství, gastronomie a cestovní ruch. V únoru 2019 proběhlo druhé setkání inovační
platformy pro obory keramika, sklo a porcelán. V rámci naplňování opatření byly následně
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vykonány následující aktivity: zpracován a k posouzení odeslán návrh na hnědé informační
cedule, umístěné na klíčových silnicích Karlovarského kraje a odkazující na tradiční obory
v kraji; Radou Karlovarského kraje schválena změna názvu Střední uměleckoprůmyslové
školy Karlovy Vary na „Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary“;
zpracována rešerše exkurzí žáků ZŠ a SŠ ve firmách; zpracován a firmám předán seznam
kulturních akcí konaných v Karlovarském kraji, které by svým zaměřením byly vhodné pro
propagaci oborů; zjištěn zájem základních škol a kulturně-vzdělávacích institucí umístit ve
svých prostorách stálou prezentaci tradičních oborů.
V květnu 2019 byl v rámci naplňování opatření Inovační platformy pro tradiční obory (sklo,
keramika a porcelán), KARP předložila Radě Karlovarského kraje záměr vytvořit soutěž
„Kolonádní pohárek“, jejímž cílem je informovat žáky o jedním z tradičních oborů kraje a
podpořit jejich kreativitu. KARP připravila ve spolupráci se zástupci keramického průmyslu a
odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚKK návrh pravidel soutěže „Kolonádní pohárek“.
Předmětem soutěže bylo vytvořit návrh a design kolonádního pohárku. Ve spolupráci s
regionálními firmami byli navrženi odborníci z oboru do poroty a byly také zajištěny ceny do
soutěže. Finální návrh pravidel soutěže byl Radou Karlovarského kraje schválen dne 19. 8.
2019.
Ve čtvrtém čtvrtletí byla dne 1. 10. 2019 vyhlášena soutěže „Kolonádní pohárek“. Před
zahájením a v průběhu soutěže byly připravovány informační materiály o soutěži, které byly
v průběhu soutěže distribuovány. Soutěž byla také prezentována na Setkáních výchovných
poradců, na jejíchž přípravě se KARP podílela s Úřadem práce – krajskou pobočkou v
Karlových Varech. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií. 1. kategorie pro žáky 1. – 5. tříd
a 2. kategorie pro žáky 6.-9. tříd základních škol a žáky nižšího stupně víceletých gymnázií.
Výtvarná díla v rámci soutěže byla přijímána do 29. 11. 2019. Celkem bylo přijato 175
uměleckých děl. Odborná porota zasedne začátkem 1. čtvrtletí 2020.

3.4 Spolupráce v rámci Krajského akčního plánu
Pracovníci KARP jsou zapojeni do pracovních skupin/mini týmů v rámci Krajského akčního
plánu rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje. Účast v těchto pracovních skupinách umožňuje
provázání a lepší koordinaci aktivit KARP i v rámci realizace RIS3 strategie a dalších
odborných aktivit KARP. V daném období byl odborem školství, mládeže, sportu a tělovýchovy
KÚKK připravován a projednáván dokument Analýza potřeb v území 2 Karlovarského kraje,
který je podkladem pro projekt Krajského akčního plánu 2. KARP se podrobně zabývala touto
analýzou, přičemž uplatnila několik podnětů.
V návaznosti na jednání ve věci připravovaného krajského akčního plánu 2, KARP uplatnila
návrh aktivity obsahující zpracování motivačních videí pro žáky základních škol a jejich rodiče.
Dále KARP připravila jednání mezi zástupci odboru školství, mládeže, sportu a tělovýchovy
KÚKK a zástupcem společnosti ept connector, s.r.o. (také v roli zástupce KHK KK) ve věci
projednání záměru dalšího vzdělávání do krajského akčního plánu 2. Jednání se uskutečnilo
dne 4. 12. 2019 na KARP. Na jednání byl také projednán návrh aktivity, které do krajského
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akčního plánu 2 uplatnila KHK KK.

3.5 Rozvoj spolupráce
V rámci rozvoje spolupráce KARP realizuje řadu dalších aktivit. Jedná se např. o odborné
přednášky na akcích pořádaných v Karlovarském kraji, semináře, workshopy, koordinaci
aktivit pořádaných partnerskými organizacemi, soutěže apod., např.:

3.5.1 Rendez-vous podnikavých žen v Karlových Varech
KARP spolupracovala s CI na přípravě a pořádání již druhé akce s názvem „Rendez-vous
podnikavých žen v Karlových Varech“, která se uskutečnila dne 8. 3. 2019 v podnikatelském
inkubátoru Kanov v Karlových Varech. Cílem akce je rozvoj a podpora podnikavých žen
v regionu.

3.5.2 Bioslavnosti Kozodoj
V rámci činností realizovaných na podporu marketingové strategie byla domluvena spolupráce
a účast s Pavlínou Štyndlovou na karlovarské farmě Kozodoj, která každoročně pořádá
Bioslavnosti nedaleko Karlových Varů. Bioslavnosti se uskutečnily 18. 5. 2019 a účastnilo se
jich několik tisíc návštěvníků. Po celý den zde probíhala propagace marketingové kampaně
„Žijeme regionem“ zejména zaměstnanci KARP.

3.5.3 Be creative. Be innovative
Ve spolupráci s regionální pobočkou agentury Czechinvest byl 18. června 2019 uspořádán
kreativní seminář na téma designu, zejména s akcentem na začlenění uměleckého designu
do inovativních procesů firem. Firmy nejen z Karlovarského kraje představily svou spolupráci
s ikonami designu napříč různými obory tak, aby zvýšily svou konkurenceschopnost. Příklady
firem z kraje ukázaly, jak vytvořit design skleničky pro speciální cherry, jak udělat z betonu
atraktivní doplňky do měst nebo jak vytvořit design porcelánu přizpůsobený pro osoby se
zdravotními problémy.

3.5.4 Nové dotační příležitosti pro podnikatele
Ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace se KARP podílela na realizaci semináře
pro potenciální žadatele Nové dotační příležitosti pro podnikatele. Cílem semináře bylo
seznámit účastníky s novými dotačními možnostmi z Operačního programu Podnikání
a inovace, ale také s nově připravovanou podobou Programu rozvoje konkurenceschopnosti
Karlovarského kraje. V rámci tohoto programu jsou již v současnosti poskytovány Inovační
vouchery, které by do budoucna měly doplnit také Kreativní vouchery založené na podpoře
rozvoje spolupráce firem s kreativci.
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3.5.5 Veletrh dotačních příležitostí
V rámci spolupráce s agenturou CzechInvest se KARP podílela na realizaci Veletrhu
dotačních příležitostí konaném dne 17. 9. 2019. Veletrh poskytl prostor pro aktivní prezentaci
Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje. S jednotlivými zájemci byly
konzultovány možnosti realizace konkrétních projektových záměrů. Účast na veletrhu
umožnila KARP oslovit nové potenciální žadatele o Inovační vouchery.

3.5.6 Setkání výchovných poradců
KARP spolupracovala s Úřadem práce – krajskou pobočkou v Karlových Varech na přípravě
a realizaci akce s názvem „Setkání výchovných poradců“. Setkání se uskutečnila v okresních
městech kraje ve dnech 30. 9. 2019, 7. 10. 2019 a 14. 10. 2019. Předmětem akce bylo
seznámit výchovné poradce škol s údaji o trhu práce, novinkami a trendy zejm. zvyšující se
podíl technických (IT) znalostí a nároků na studenty. Na setkání zástupce KARP prezentoval
soutěž pro žáky základních škol a gymnázií „Kolonádní pohárek“ a připravované druhé kolo
soutěže „Youtuber 2020“.

3.5.7 Soutěž a podnikej
Na KARP se obrátil manažer soutěže „Soutěž a podnikej 2019“, která je určena pro studenty
středních škol v Karlovarském kraji. Cílem je zapojit studenty středních škol do projektů, na
kterých si vyzkouší realizaci podnikavých záměrů. Soutěž probíhá v jednotlivých krajích, na
které navazuje republikové kolo.
KARP, na základě žádosti manažera, pomohl prezentovat a šířit soutěž v Karlovarském kraji,
dále oslovil a vytipoval možné mentory (z řad podnikatelů a firem) pro práci se studenty.

3.6 Karlovarský business kotel
Ve druhém pololetí 2019 KARP připravila a zorganizovala setkání podnikatelů a zástupců firem
se studenty na Vysoké škole finanční a správní v Karlových Varech. Setkání se uskutečnilo
dne 28. 11. 2019 a hlavním tématem byla krize: „Jak podnikatelé vnímají ekonomickou krizi?
Jaký má vliv v podnikatelské sféře?“. Setkání se zúčastnili nejen studenti z Vysoké školy
finanční a správní, ale také z Obchodní akademie v Karlových Varech.
Cílem setkání podnikatelů/ zástupců firem se studenty (dřívější název Karlovarský business
kotel) přenos praktických činností a zkušeností v jednotlivých oborech na studenty. Na setkání
vystoupili zástupci Strunal Schönbach s.r.o., RUDOLF KÄMPF s.r.o., WITTE Automotive
(WITTE Nejdek, spol. s r.o.), EDEN GROUP a.s. (Carlsbad Plaza Medical Spa & Wellness
hotel) a Úřad práce v Karlových Varech.
Na setkání zazněly zajímavé informace a účastníci si mohli uvědomit faktický dopad a vliv
globálních změn na regionální a místní hospodářskou úroveň.

3.7 Projekt KOMPAS
V projektu Kompas pokračovala realizace aktivit řízených ze strany Ministerstva práce
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a sociálních věcí (MPSV). V průběhu roku se uskutečnilo několik jednání k projektu KOMPAS
na MPSV. Těchto jednání se zúčastnili také zástupci krajské platformy. Regionální platforma
v rámci verifikace posuzovala přesnost predikcí pro jednotlivé zaměstnanecké klastry a obory
vzdělávání. Predikce se verifikačním procesem rozšířila o významné regionální události, které
budou mít v budoucnu vliv na jednotlivá posuzovaná odvětví. Verifikační proces se bude
opakovat s další aktualizací dat predikčního modelu.
V průběhu sledovaného období byl aktualizován Regionální profil Karlovarského kraje, který
byl koncem července předán na MPSV a Národní vzdělávací fond. Osnova regionálního profilu
byla dále upřesňována tak, aby obsahovala data využitelná pro predikční model.
Dále probíhaly také činnosti na přípravě Metodiky vytváření regionální sítě aktérů, která určuje
postupy pro zachování nastavené komunikace se zapojenými aktéry projektu v období po jeho
realizaci (vč. určení hlavního nositele projektu). Návrh metodiky byl konzultován během
jednání s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.
Závěrem třetího čtvrtletí došlo k předání agendy na nové pracovníky odboru regionálního
rozvoje.

3.8 Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje
Dne 7. 3. 2019 proběhlo jednání členů Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje (PZ), které
svolal nositel PZ Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú. Jedním ze členů
PZ je také KARP. Byly projednány jednotlivé body dle programu a mimo jiné též změna
struktury PZ. Tato úprava spočívá v zjednodušení řídící a výkonné struktury.
V rámci spolupráce se zástupci Paktu zaměstnanosti Moravskoslezského kraje se v březnu
uskutečnila exkurze do Kopřivnice a Ostravy, kde byl prezentován systém duálního
vzdělávání, na kterém se podílí právě zástupci PZ. Jejich cílem je především pomoci umožnit
tento systém ve firmách, které o to mají čím dál větší zájem. V rámci programu byl navštíven
nejprve výrobní závod, dále také odborná střední škola a společná diskuse proběhla na
krajském úřadě. Exkurze se účastnili spolu se zástupci KARP i zástupci KHK KK a některých
firem. Karlovarský kraj byl reprezentován členy Rady Karlovarského kraje a to konkrétně
Ing. J. Bradáčem a Ing. J. Janů.
KARP (jako jeden ze signatářů Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje), se zúčastnil setkání
signatářů Paktu zaměstnanosti KK, které se konalo dne 21. 5. 2019 v Karlových Varech.
Předmětem jednání bylo projednání nové struktury Paktu zaměstnanosti KK a rozšíření
signatářů Paktu zaměstnanosti KK o Svaz průmyslu a dopravy ČR a Regionální pobočku
CzechInvest Karlovy Vary.
V návaznosti na exkurzi v Moravskoslezského kraje se uskutečnil dne 4. 6. 2019 Kulatý stůl
na téma Duální systém vzdělávání, na kterém byly shrnuty hlavní poznatky a zkušenosti
partnerů z Moravskoslezského kraje a srovnání již realizovaného duálního vzdělávání
v podmínkách Karlovarského kraje.
V průběhu čtvrtého čtvrtletí se KARP zúčastnila setkání signatářů Paktu zaměstnanosti

23

Karlovarského kraje a hostů na téma „Rozvoj spolupráce škol a zaměstnavatelů“, které se
uskutečnilo dne 26.11. 2019 v Karlových Varech. Zástupce KARP na setkání zejm.
v prezentaci informoval o činnostech, které KARP realizuje na podporu vzdělávání a přenosu
praxe z firemní/podnikové sféry na vzdělávací.

3.9 Projekt Metropolitní regiony
KARP byla oslovena s nabídkou účasti v roli interního garanta do projektu „Metropolitní
oblasti“, který připravoval Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva (Univerzita
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky) do programu ÉTA Technologické
agentury ČR. KARP zvážila cíle a smysl projektu a rozhodla se do projektu zapojit. Ve 4.
kvartálu 2019 KARP tedy spolupracovala na přípravě projektu a projektové žádosti.
Předmětem projektu je zejm. identifikace faktorů, pro které mladá generace odchází z určitých
částí ČR za takzvaně „lepším životem“ a návrh opatření, které pomohou vylidňování území
zmírnit či eliminovat. Projekt bude realizován na území Karlovarského kraje, Zlínského kraje a
Olomouckého kraje.
Projekt „Metropolitní oblasti“ je zaměřen na socioekonomický aplikovaný výzkum v cílové
skupině ve věku mileniálů (věk cca 18 až 38 let) a generace Z (narozeni po roce 2000), jehož
předmětem je identifikace faktorů, pro které mladá generace odchází z určitých částí ČR za
takzvaně „lepším životem“. Na projektu s diseminací (rozšiřováním) výsledků po celé ČR se
interně budou účastnit výzkumné týmy reprezentující Karlovarský kraj (prostřednictvím KARP),
krajské město Zlín (prostřednictvím Technologického inovačního centra) a obec s rozšířenou
působností Jeseník (platforma PositivJE). Je tedy kompletně pokryto spektrum územních
členění. Karlovarský kraj je vylidňováním dlouhodobě zasažen a dlouhodobě se snaží tomto
trendu čelit. Navrhovaný projekt by mohl velmi dobře dosavadní snahy doplnit. Významným
cílem projektu je totiž předložit podklady (portfolio business plánů s validovanou poptávkou po
službách k doplnění veřejného prostoru nabídkami), které pomohou „vylidňování“ území
zmírnit či eliminovat.
Projekt „byl podán do programu ÉTA Technologické agentury ČR dne 29. 10. 2019. Letter of
Intent, vyjadřující podporu projektu ze strany Karlovarského kraje podepsal dne 22. 10. 2019
radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Ing. Josef Janů.
Materiál byl projednán a schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 16. 12. 2019.
V současné době na TAČR probíhá hodnocení projektu.
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4 Podpora rozvoje podnikání, podnikatelského prostředí
a infrastruktury
4.1 Průmyslové zóny & brownfields
KARP průběžně vykonává správu a publikuje aktuality v internetovém portále Investiční
příležitosti v Karlovarském kraji www.karlovyvary-region.eu.cz. Portál investiční příležitosti je
dle potřeby aktualizován a doplňován o aktuality z regionu, které souvisí s danou
problematikou. Reaguje na vývoj nabídky volných ploch již prezentovaných průmyslových zón.
Dle zájmu jsou průmyslové plochy doplňovány. Požádat o zveřejnění nabízené zóny můžou
vlastníci či správci, jejichž plochy splňují kritéria uvedená na stránkách portálu. Na začátku
roku se prováděli ještě další aktualizace portálu, tak aby byly dopracovány všechny
požadované funkčnosti, které navázali na úpravy ze závěru loňského roku (byly přidány
některé funkce, které umožní lépe prezentovat aktuální informace o jednotlivých zónách, je
nově možnost prezentovat i menší plochy a budovy, byl doplněn kalendář).
Pracovníci agentury KARP byli dále nápomocni zprostředkování jednání zahraničních i
tuzemských investorů se zástupci průmyslových zón. Za rok 2019 se konkrétně jedná o
jednání s několika zástupci německých investorů, polských investorů i tuzemských investorů,
kteří v Karlovarském kraji hledají místo pro podnikání. Na jednání byly předány požadované
informace a další materiály byly poskytnuty e-mailem.

4.2 Síť Enterprise Europe Network
KARP skrze webové stránky trvale zprostředkovává aktuální nabídky a poptávky firem sítě
Enterprise Europe Network, jenž je celoevropskou sítí zaměřenou na poskytování podpůrných
služeb a informací pro rozvoj podnikání.

4.3 Podnikni to
Ve druhém pololetí roku 2019 se KARP snažila rozšířit povědomí mezi městy Karlovarského
kraje o aktivitě Podnikni to! Cílem Podnikni to! je vytvořit v kraji „pre-inkubační infrastrukturu“,
neboli systematickou podporu lidí, kteří mají zájem o podnikání nebo mají přímo podnikatelský
záměr, ale nevědí, jak ho dále rozvíjet. Podnikni to! je uskupením podnikatelů s praxí, které
vytvořilo vzdělávací program, ve kterém se občané učí vše potřebné k tomu, aby mohli v dané
lokalitě začít úspěšně podnikat.
V rámci programu účastníci rozbíhají pod dohledem zkušeného podnikatele a lektora v jedné
osobě vlastní reálný podnikatelský projekt, ověřují si jeho potenciál v praxi a učí se základním
principům podnikavého přístupu k řešení problémů. Díky tomu se u občanů zvyšuje hodnota
na trhu práce, míra inovací ve městě a rozšiřuje se ekonomický potenciál dané lokality, včetně
počtu pracovních míst. V rámci mediálních výstupů pak města prakticky ukazují, jakým
způsobem podporují své občany v seberealizaci, podnikavosti i sebezaměstnávání.
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Během posledního čtvrtletí roku 2019 KARP nejprve představila společně s čelním
představitelem Podnikni to! Jakubem Tížkem cíle vytvoření pre-inkubační fáze KHKKK, CI a
Svazu průmyslu a dopravy. Začátkem prosince byla navštívena relevantní města
Karlovarského kraje, která by se mohla do budoucna zapojit do pilotního ověření projektu.
Všechna zúčastněná města projevila o projekt zájem a v první polovině roku 2020 budou
záměr projednávat starostové v orgánech svých měst.

4.4 Spolupráce regionálních partnerů
Pravidelně 1x měsíčně se společně setkávají KARP, kraj, ORR, CI, KHK KK, Svaz průmyslu
a dopravy ČR, Úřad práce Karlovy Vary, TAČR (tzv. X členka) u p. radního Ing. Josefa Janů.
Předmětem setkání je projednání možností spolupráce, zapojení do realizovaných akcí
a činností, nabídka spolupráce a vzájemný přenos informací. Na setkání byly v roce 2019
přizvání také zástupci dalších organizací působících v kraji, např. zástupce krajského akčního
plánu, zástupce systému nabízející odborné praxe, zástupce uhelné platformy apod.

4.5 Nepravidelné aktivity
Zde je předkládán výběr dalších aktivit, které KARP realizovala, nebo se do nich zapojila:
−

−
−

−

−

−
−
−
−

Pravidelné setkávání se zástupcem odboru kultury, památkové péče, lázeňství a
cestovního ruchu v záležitosti vzniku nového krajského VVI zaměřeného na rozvoj
lázeňství a balneologii a ve věci přípravy podkladů pro možné financování výzkumné
činnosti v lázeňství v rámci plánovaného projektu Smart akcelerátor 2.0.
Zástupci KARP se zúčastnili semináře na téma „Meziregionální inovační investice v EU“,
který se konal dne 11. 3. 2019 v Praze.
Zástupce KARP se zúčastnil workshopu s názvem Investment academy, jehož záměrem
bylo představit investiční záměr BMW v kraji a prezentovat metodiku posuzující nároky na
průmyslové zóny. Akce se uskutečnila dne 19. 3. 2019 v Královském Poříčí.
Jednání zástupců KARP ve Strunal Schönbach s.r.o. dne 15. 1. 2019, za účelem
konzultace dotačních možností pro firmu v rámci operačních programů vč. programu
RE:START.
Jednání na MěÚ Chodov dne 9. 1. 2019, 11. 2. 2019 a 29. 4. 2019, týkající se přípravy
území Sokolovska (útlum těžby, příchod BMW), návaznost na projekt Smart akcelerátor
2.0.
Jednání se zástupcem německého investora, který v Karlovarském kraji hledá místo pro
podnikání (uskutečněno dne 27. 3. 2019) s pracovníky KARP v anglickém jazyce.
Zástupci KARP se zúčastnili semináře Evropské komise a MMR zaměřeného na podporu
výzkumu a vývoje v novém plánovacím období (11. 3. 2019).
Zástupce KARP se účastnil jednání Společnosti vědeckotechnických parků ČR v Praze
(dne 6. 2. 2019).
KARP připravil úvodní setkání s novým regionálním pracovníkem Technologické agentury
ČR (dne 1. 2. 2019).
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−

−

−
−
−

−
−
−

−

−

−

−

−
−
−
−

Zástupci KARP se zúčastnili workshopu „Kulturní a kreativní průmysl“ pod taktovkou
Ministerstva kultury ČR, konaný dne 9. 1. 2019 a dne 21. 11. 2019 v Becherově vile
v Karlových Varech.
Zástupci KARP se zúčastnili jednání, jehož cílem bylo připravit následné kroky
v záležitosti koncepční přípravy na dobu po ukončení těžby hnědého uhlí a příležitostí
spojených s příchodem nového investora (konané dne 22. 3. 2019 v Karlových Varech).
Zástupci KARP se účastnili jednání se zástupci společnosti G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o.
ve věci dotačních možností a podmínek pro rozvoj společnosti.
Zástupci KARP se účastnili kulatého stolu TAČR, konaného dne 10. 4. 2019 v Karlových
Varech.
Příprava podkladů pro vznik pracovní skupiny/ platformy zabývající se koncepčně dobou
po ukončení těžby hnědého uhlí a příležitostí spojených s příchodem nového investora.
Včetně účasti na jednání 4. 4. 2019.
Kontrola a podepisování vnitřních předpisů KÚKK, příprava a ověřování vnitřních předpisů
KÚKK zaměstnanci KARP.
Zástupci KARP se účastnili jednání Hnědouhelné platformy Karlovarského kraje dne 29.
4. 2019 a dne 17. 6. 2019.
Ředitel KARP byl pozván k rozhovoru pro Český rozhlas KV a dne 30. 4. 2019 byl
uskutečněn živý rozhovor v rádiu Český rozhlas Karlovy Vary na téma představení
agentury a marketingové kampaně „Žijemeregionem“, ředitel KARP tak odstartoval
minisérii rozhovorů v regionálním rádiu, která probíhala několik týdnů.
Účast zástupců KARP na jednání pracovní skupiny uhelné platformy v oblasti
věda/výzkum/inovace a oblasti socioekonomické ve dnech 22. 5. 2019, 31. 5. 2019 a 3.
6. 2019.
Příprava materiálu „Návrh postupu přípravy regionu na příchod strategického investora do
Karlovarského kraje“ na jednání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva
Karlovarského kraje dne 6. 5. 2019. Následná příprava projektového opatření v rámci
Uhelné platformy.
Příprava a účast na jednání mezi zástupci kraje (radní za oblast regionálního rozvoje a IT
+ radní za oblast školství, mládeže a tělovýchovy) se společností Moser a.s., ohledně
podpory tradičních oborů v kraji. Jednání se uskutečnilo dne 4. 4. 2019.
Zástupci KARP se pravidelně zúčastňovali jednání ve věci přípravy aktualizace
projektového záměru Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje (např. 4. 4. 2019,
30. 4. 2019).
Prezentace zástupce KARP na téma „Průmysl 4.0“ na konferenci „Budoucnost
Sokolovska“, která se konala v Chodově dne 11. 4. 2019.
Účast zástupců KARP na závěrečné konferenci projektu InduCult 2.0 v Královském Poříčí
(dne 16. 5.2019).
Účast na jednání odboru regionálního rozvoje KÚKK, týkající se přípravy aktualizace
Programu rozvoje Karlovarského kraje dne 30. 5. 2019.
Účast na jednání členské schůze České asociace rozvojových agentur z.s. v Jihlavě dne
28. 5. 2019.

27

−

−

−

−

−
−
−
−
−

−
−
−
−

−

−

−

Účast zástupců KARP na jednání pana radního Janů se zástupci botanické zahrady v
Dalovicích (areál střední školy) dne 18. 6. 2019 a 3. 7. 2019 ve věci možné budoucnosti
tohoto unikátního celku.
Jednání zástupců KARP se zástupci Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o.
ohledně projednání možných investic z dotačních programů a programu Restart (dne 16.
7. 2019).
Účast na jednání dne 9. 8. 2019 v Praze ve věci připravovaného projektu pro nově
vznikající Institut lázeňství a balneologie v.v.i. Jednání se uskutečnilo se zástupci zejm.
Technologické agentury ČR, českého inspektorátu lázní, České geologické služby a
Výzkumného ústavu vodohospodářského a dalšími odborníky.
Účast zástupce KARP na tematické skupině „Socioekonomické projekty související s
transformací uhelných regionů“ Hnědouhelné platformy Karlovarského kraje, která se
uskutečnila dne 26. 8. 2019
Účast zástupců KARP na jednání uhelné platformy - image a marketing KK, konané dne
4. 9. 2019 v Karlových Varech.
Prostudování a doplnění návrhu žádosti projektu technická asistence, do které by měl být
zapojen Karlovarský kraj skrze uhelnou platformu.
Jednání se zástupci ZČU v Plzni fakulty strojní, ohledně aktivity „Dětská technická
univerzita“ v rámci projektu Smart akcelerátor (2. kolo), konané dne 9. 9. 2019.
Aktivní zapojení do výběrového řízení na pozice zaměstnanců nově vzniklého Institutu
lázeňství a balneologie v.v.i.
V návaznosti na Koncepci rozvoje lázeňství a balneologie v KK, proběhlo ve 4. kvartálu
proběhlo několik schůzek se subjekty zastupující lázeňství a balneologie v Karlovarském
kraji.
Zapojení do činností souvisejících s aktualizací Programu rozvoje Karlovarského kraje po
roce 2020.
Spolupráce a vyjednání zapojení KARP (KK) do projektu „Metropolitní oblasti“ v rámci
programu Technologické agentury České republiky v rámci výzvy Éta.
Účast na jednání týkající se Krajského akčního plánu 2, představení analýzy potřeb území
ke KAP 2, uskutečněné dne 25. 9. 2019 V Královském Poříčí.
Spolupráce s Úřadem práce – krajskou pobočkou v Karlových Varech na přípravě a
realizaci akce s názvem „Setkání výchovných poradců“, konané dne 30. 9. 2019, 7. 10.
2019 a 14. 10. 2019. Prezentace soutěží „Kolonádní pohárek“ a „Youtuber 2020“ na
Setkání výchovných poradců.
V návaznosti na přípravu zástupce odboru projektového řízení k realizaci aktivit spojených
s podporou Regionální stálé konference KK, zaměstnanci KARP provedli tomuto zástupci
školení a přenesli na něj informace týkající se projektu Regionální stálé konference KK,
Regionálním akčním plánu, projektových a věcných souvislostech k vykonávané činnosti
(zejm. 27. 9. 2019).
Zástupce KARP se zúčastnil jednání Poradního sboru ředitelky Úřadu práce
Karlovarského kraje, které se konalo dne 20. 3. 2019 ve Vykmanově, 12. 6. 2019 v
Karlových Varech, dne 18. 9. 2019 v Ostrově a dne 11. 12. 2019 v Karlových Varech.
Účast zástupců KARP na akci „Svět 2040 - Strategická diskuze“ v kontextu vize města
Karlovy Vary v roce 2040, konané dne 10. 10. 2019.
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Účast na workshopech zaměřených pro nastavení StrategieKV 2040, zejm. 11. 10. 2019,
13. 11. 2019.
Zástupci KARP se zúčastnili konference Marketikon v Plzni dne 3. 10. 2019.
Zástupce KARP se zúčastnil akce Setkání se senátorem dne 14. 10. 2019.
Zástupci KARP se zúčastnil semináře na Ministerstvu průmyslu a obchodu dne 15. 10.
2019.
Dne 22. 10. 2019 proběhlo jednání mezi zástupci KARP a Univerzitou Jany E. Purkyně
v Ústí n. Labem ve věci spolupráce a realizovaných aktivit.
Zástupci KARP se účastnili semináře „Smart region“, konaný dne 7. 11. 2019 v Hradci
Králové.
Zástupci KARP se představení výsledků 2. mapování inovačních kapacit Česka v
prostorách Technologické agentury (dne 22. 11. 2019). Účastníci byli seznámení jak s
výsledky samotného mapování, tak i ve srovnání s mapováním předchozím. Na závěr byl
sjednocen postup na další spolupráci.
Zástupci KARP se zúčastnili setkání RIS3 analytiků dne 26. 11. 2019 v Praze. Na jednání
byl představen další postup spolupráce a základní body mapování v následujících letech.
Zástupci KARP se zúčastnili konference „Karlovy Vary 5G“, uskutečněné dne 6. 12. 2019
v Karlových Varech.

29

5 Regionální stálá konference
Činnost sekretariátu RSK byla realizována v rámci projektů financovaných z Operačního
programu Technická pomoc (OP TP).

5.1 Projekt Podpora činnosti Regionální stálé konference Karlovarského
kraje 2018 – 2019
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 446/12/18 ze dne 13. 12. 2018 schválilo
předčasné ukončení realizace projektu "Podpora činnosti Regionální stálé konference
Karlovarského kraje 2018 - 2019", registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000108, a
to k datu 31. 12. 2018. Dne 21. 12. 2018 byla finalizována a podána v monitorovacím systému
„Žádost o podstatnou změnu projektu“, která řeší předčasné ukončení projektu.
Činnost sekretariátu RSK byla od 1. 1.2019 převedena na Krajský úřad Karlovarského kraje,
odbor řízení projektů, oddělení projektových činností a metodiky. Na základě toho byla agenda
projektu v průběhu ledna 2019 předána na KÚKK.
V I. čtvrtletí 2019 byla ještě zpracována zaměstnanci KARP (bývalý sekretariát RSK) „Výroční
zpráva Regionální stále konference Karlovarského kraje za rok 2018“ a „Zpráva o hodnocení
Regionálního akčního plánu Karlovarského kraje za rok 2018“ (oba dokumenty byly schváleny
na jednání Regionální stálé konference Karlovarského kraje dne 18. 3. 2019).
Přehled činností související s předčasným ukončením projektu:

7. 2. 2019

Podána v monitorovacím systému ke schválení Závěrečná zpráva o
realizaci a Závěrečná žádost o platbu
MMR – vydání změnového Rozhodnutí č. 3 k projektu (snížení
monitorovacích indikátorů, snížení finančního plánu, rozpočtu, zkrácení
doby realizace)

19. 2. 2019

MMR– oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci

28. 2. 2019

MMR – oznámení o schválení závěrečné žádosti o platbu

25. 3. 2019

MMR - finanční ukončení projektu.

10. 4. 2019

Vrácení finanční výpomoci Karlovarskému kraji

23. 1. 2019

Projekt byl ze strany Operačního programu Technická pomoc dne 25. 3. 2019 finančně
ukončen (zaslána depeše v informačním systému MS2014+). V projektu nebyly shledány
žádné nezpůsobilé výdaje. Projekt neobsahoval v rozpočtu investiční výdaje, není potřeba u
něj sledovat udržitelnost a nebudou generovány zprávy o udržitelnosti.
Dne 13. 6. 2019 proběhla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (řídící orgán) kontrola
projektu na místě. Předmětem kontroly byly doklady vztahující se k výdajům uplatněných
v žádostech o platbu předložených za 1. a 2. etapu projektu. V rámci kontroly nebyly
identifikovány žádná zjištění.
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V protokolu o kontrole byla uvedena pouze formální doporučení, která se týkala dodržování
dikce zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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6 Správa organizace
V rámci této kapitoly jsou popsány činnosti KARP, které byly vykonávány pro zajištění správy
a chodu organizace, zejm. činnosti administrativní, organizační, personální, majetkové,
ekonomické.
Během sledovaného období bylo provedeno:
−

−
−
−

−

−
−

−

Byly připraveny zprávy o činnostech KARP za jednotlivé období: Zpráva o činnosti KARP
za rok 2018, Zpráva o činnosti KARP za 1. pololetí 2019, Zpráva o činnosti KARP za 4.Q
2018, Zpráva o činnosti KARP za 1.Q 2019, Zpráva o činnosti KARP za 2.Q 2019 a
Zpráva o činnosti KARP za 3.Q 2019.
Byla připravena Zpráva o aktuálním stavu KARP (v návaznosti na usnesení Rady KK
k předčasnému ukončení projektu RSK).
Byly představovány jednotlivé materiály na jednání Výboru pro regionální rozvoj
Zastupitelstva Karlovarského kraje.
Probíhala běžná provozní komunikace se zřizovatelem (týkající se zejm. odvodu odpisů,
finančního plánu organizace, nedobytných pohledávek, evidence zastupitelů na
veřejných zakázkách).
KARP průběžně vedla oddělené účetnictví z důvodu sledování nákladů a výnosů
projektů administrovaných KARP. Průběžně kontrolovala plnění rozpočtů jednotlivých
projektů, sledovala souvztažnost účetnictví a zpráv/rozpočtů realizovaných projektů.
KARP připravila zprávu o finančních kontrolách KARP, p.o., za rok 2018 a vložila jej do
informačního systému Ministerstva financí.
KARP zpracovala účetní závěrky za 4. Q rok 2018, za 1. Q 2019, za 2. Q 2019, za 3. Q
2019, výkaznictví pro ČSÚ. Dále KARP pravidelně odesílala data na CSUIS MFČR a
zpracovávala pravidelnou čtvrtletní inventarizaci pohledávek a závazků. Byly provedeny
veškeré závěrkové práce v oblasti účetnictví a výkaznictví a byl vypracován rozpočet pro
rok 2019.
Byla sestavena daňová přiznání za rok 2018 (DPPO, DPZČ, DPZD).

−

KARP připravila návrh finančního plánu (provozní rozpočet KARP) na rok 2020. Pro
potřeby jednání finančního odboru KÚKK, vypracovala KARP podrobné odůvodnění
navýšení rozpočtu.

−
−

Bylo provedeno zveřejnění účetních závěrek, veřejných listin v obchodním rejstříku.
Byla zpracována inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných
práv k majetku v účetnictví v návaznosti na zjištěnou fyzickou a dokladovou inventuru
roku 2018. Byla odeslána „Inventarizační zpráva rok 2018“ se seznamem inventurních
soupisů, dodatečných inventurních soupisů, včetně ocenění majetku a hodnoty účetních
stavů.

−

Probíhala pravidelná příprava podkladů pro vyúčtování mezd pracovníků (docházky,
cestovní příkazy, dovolené, propustky), správa a objednání stravovacích poukázek,
vedení hotovostní pokladny, provádění drobného nákupu, vyúčtování služebních
telefonů, správa fondu kulturních a sociálních potřeb apod.
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−

−
−
−

−
−
−
−
−

Příprava výběrového řízení na pozice developer strategických projektů a projektový
manažer v oblasti lázeňství a balneologie. Propagace výběrových řízení zejm. na
webových stránkách a facebookových stránkách agentury.
Zástupci KARP se zúčastnili školení odboru kontroly na téma inventarizace a
hospodaření s fondy PO.
Zástupce KARP se zúčastňuje pravidelného školení KÚKK zaměřeného na elektronické
dotační tituly kraje (e-dotace).
Průběžně probíhalo technickohospodářské zajištění majetku organizace – správa
a údržba služebního vozidla, včetně přezutí sezónních pneumatik, zajištění servisu
elektrotechniky (tonery, údržba), nákup spotřebního materiálu.
Byla uzavřena smlouva o zprostředkování nepeněžitého plnění zaměstnancům KARP
v oblasti závodního stravování – Gusto Karta.
Průběžně probíhala kontrola a aktualizace vnitřních směrnic KARP. Příprava změny
vnitřního předpisu KARP, tj. Organizační řád.
Byl vybrán nový dodavatel služby pro zpracovávání mezd a výkaznictví.
Příprava podkladů pro personální audit. Jednání (výkon personálního auditu) se
zástupcem společnosti PricewaterhouseCoopers ČR s.r.o. na KARP dne 23. 10. 2019.
Proběhla prvotní inventarizace majetku ke dni 29.11.2019, byly prováděny přípravné
inventarizační práce ke dni 31.12.2019, pomocné soupisy a kontrola stavů majetku na
stav v účetnictví.

−

Průběžné školení BOZP, PO a školení řidičů pro všechny zaměstnance KARP, které se
uskutečnilo dne 2. 10. 2019.

−

Zástupce KARP se zúčastnil prezentace připravovaného výběrového řízení na nákup
telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj pro další několikaleté období (dne 7. 11.
2019).
Průběžně probíhala aktualizace údajů na internetových stránkách KARP www.karpkv.cz a zveřejňování příspěvků na facebookovém profilu KARP.
Byly realizovány porady v rámci KARP, vč. přenosu informací z krajského úřadu. Dále
se zástupce KARP pravidelně zúčastňuje porad odboru regionálního rozvoje KÚKK
(zpravidla 1–2 x do měsíce).

−
−
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7 Finanční údaje
Rozpočet KARP na rok 2019 byl schválen ve výši 10,560 mil. Kč. Skutečné plnění rozpočtu
bylo: náklady celkem 9,051 mil. Kč, výnosy celkem 9,051 mil Kč. Z toho výnosy cca 41 %
pokryla provozní dotace zřizovatele ve výši 3,740 mil. Kč, dále cca 1 % vlastní aktivity ve výši
127 tis. Kč a dalších 53 % ve výši 4,722 mil. Kč bylo zajištěno z realizovaných projektů KARP
(tj. projekty Smart akcelerátor (1.kolo), Smart akcelerátor 2.0).
Projekty Smart akcelerátor (1.kolo) a Smart akcelerátor 2.0 bylo nutné předfinancovat. Z toho
důvodu byly uzavřeny s Karlovarským krajem dvě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci v celkové výši 7,900 mil. Kč. Finanční výpomoc bude vrácena dle
výše uvedených smluv po ukončení realizace těchto projektů. Agentura použila v roce 2019
prostředky rezervního fondu ve výši 5 % (celkem 461 tis. Kč) na pokrytí dalšího rozvoje a
překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady. Agentura KARP hospodařila k
datu 31.12.2019 s hospodářským výsledkem 0,00 Kč.

název projektu/ činnosti

výnosy v Kč

náklady v Kč

rozdíl / VH v Kč

1 556 513,23

1 111 640,47

444 872,76

Mandátní smlouva pro
dotační titul „Inovační
vouchery KK“ – ekon. činnost

120 000,00

138 340,00

Projekt Smart akcelerátor 2.0

3 165 575,62

3 165 575,62

-

Celkem projekty/aktivity

4 842 088,85

4 415 556,09

426 532,76

provoz KARP

4 208 838,48

4 635 371,24

celkem plnění rozpočtu

9 050 927,33

9 050 927,33

Projekt „Smart akcelerátor
(1.kolo)“
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-

-

18 340,00

426 532,76

-

8 Závěr
KARP je jediný krajský subjekt, který se zabývá tématikou vědy, výzkumu, inovací a
hospodářské specializace v Karlovarském kraji. Realizuje a podporuje aktivity, jejichž cílem je
podpora místního potenciálu za použití zavádění inovací, nových forem spolupráce, podpory
vzdělávání a podpory budování lepších podmínek podnikatelského prostředí. Realizuje tak
široké spektrum činností, kterými plní hlavní cíl svého poslání, tj. podpora rozvoje a zvyšování
konkurenceschopnosti kraje. Činnosti KARP plně odpovídají celoevropskému trendu
uvědomění si nutných investic do naší budoucnosti, tj. podpora a rozvoj výzkumných a
inovačních aktivit, rozvoj vzdělávacích a odborných kompetencí a nezbytné spolupráce na
principu „triple helix“ (tzn. spolupráce tří sektorů firmy/podnikatelé – výzkum/vývoj/vzdělávání
-veřejná správa/samospráva).
Ačkoliv je KARP v chudé a fragmentované institucionální struktuře kraje osamoceným hráčem,
svými aktivitami plní roli intermediární instituce s celokrajskou působností a významně přispívá
k tomu, aby Karlovarský kraj byl vnímán jako region vstřícný k inovacím, podnikavosti,
meziregionální a mezinárodní spolupráci, a jako kraj, který kreativně rozvíjí místní lidský
potenciál, znalosti a hospodářské tradice.
KARP je důvěryhodnou organizací s ustálenou pozicí v regionu. Má navázanou velmi dobrou
spolupráci se soukromým sektorem, školami a mnohými regionálními subjekty. Vhodně
zvolená právní forma agentury umožňuje flexibilní výkon aktivit, a hlavně dlouhodobou úsporu
krajských veřejných prostředků (cca 60 %).
Vzhledem k projektovým aktivitám, jež jsou významným zdrojem příjmů, je zajištěn chod
agentury, optimální personální složení a podmínky pro odborný růst a rozvoj zaměstnanců.
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8 Seznam zkratek
AP

Akční plán

CI

CzechInvest

FDV

Fond dalšího vzdělávání

KARP

Karlovarská agentura rozvoje podnikání

KHKKK

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

KK

Karlovarský kraj

KÚKK

Krajský úřad Karlovarského kraje

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MZ

Ministerstvo zdravotnictví

NOK

Národní orgán pro koordinaci

OŠMT

odbor školství mládeže a tělovýchovy KK

OP TP

Operační program Technická pomoc

ORR

odbor regionálního rozvoje KK

RIS3 strategie

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje

RKK

Rada Karlovarského kraje

RSK

Regionální stálá konference Karlovarského kraje

RVVI

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje

ŘO

Řídicí orgán

SRKKK

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje

TAČR

Technologická agentura České republiky

VRR

Výbor pro regionální rozvoj

ZČU

Západočeská univerzita v Plzni
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