
vl:aštovka
Ideový záměr 



ZÁKLADNÍ DATA

Iniciátor projektu Město Aš

Místo realizace Poštovní náměstí, Aš

Místo dopadu
Region Ašska a blízkého 

pohraničí

Realizace projektu 09/2022  - 09/2027

Zapojené subjekty* 15+

Rozpočet 194 mil Kč

* Ve fázi ideového záměru



Z  čeho jsme vyšli?
• Do konce války významné a bohaté centrum česko-bavorsko-saského regionu
• V 50. a 60. letech vysídlení a vybourání velké části města, uzavření do hraničního pásma a  přesto stále 

nejprůmyslovější město Chebského okresu
• V 90. letech dva drtivé dopady na zaměstnanost – odchod armády a konec textilního průmyslu
• Tradiční zaměstnavatelé nahrazeni manufakturními dílnami s velice nízkou přidanou hodnotou práce a 

tudíž nízkými platy 
• Začátek 21. století – otevření pracovního trhu v SRN - odchod stovek či tisíců zaměstnanců z Ašska za 

hranice

Dopady na území

• Odchod kvalifikované pracovní síly místních a tradičních zaměstnavatelů  a kumulace pouze málo 
kvalifikovaných zaměstnanců

• Ukončení činnosti řady služeb a podnikatelských subjektů  - výrazný propad lokální ekonomiky

Tedy  nízká dostupnost služeb, nízká průměrná mzda, ztráta pocitu sounáležitosti s městem – charakter 

ubytovacího tábora čili město nezajímavé občany a pro mladé rodiny



Našim cílem je vybudování moderního mikroregionu 

- se silnou lokální ekonomikou
- s místními zaměstnavateli s vysokou 

přidanou hodnotou produktu
- se spokojenými podnikateli a živnostníky, 

kterým se vyplatí podnikat místo zaměstnání 
u německé linky

- s vysokou dostupností služeb pro občany
- se spokojenými obyvateli, kteří se podílejí na 

rozvoji svého města

Čeká nás dlouhá a složitá cesta. Jedním ze základních pilířů nastartování nutné obnovy 
je vytvoření

Rozvojové a inovační agentury vl:aštovka



VÝCHOZÍ STAV JE PRO NÁS KLÍČOVÝ

Dostupnost bydlení

Komunita a spolupráce

Historický odkaz města

Příroda a životní prostředí

Odliv mozků a pracovní síly

Narůst rozdílu kvality života 
oproti ČR

Zvyšování soc. nerovností

Využití blízkosti Německa

Spolupráce škol a firem

Kreativní průmysl

Mikropodnikání

Nízká přidaná hodnota práce

Sektorová zaměstnanost

Slabá lokální ekonomika

Sociální a vzdělanostní 
problémy



Stávající intervence na oživení 
pohraničí selhávají.

Ekonomické a sociální znovuoživení 
města je v přesném souladu s cíli 
transformace KVK. 

VEŘEJNÁ SPRÁVA          
V ROLI INICIÁTORA 
PROCESU ZMĚNY

„Z jednoho z nejbohatších 
měst jsme se dostali do 
situace, kdy potřebujeme svůj 
rozvoj znovu nastartovat.“



HORIZONTÁLNÍ PRINCIPY

Mezinárodní řešení
• Mezinárodní zázemí

• Experti z praxe a jiných inovačních center

Síťování  a partnership
• Široká síť partnerů 

Znovuvyužití prostorů/podmínek  
• Atraktivní prostory v srdci města

Inovace 
• Aplikace nejnovějších poznatků
• Přenos dobré praxe ze zahraničí



AŠSKO SPOLEČNĚ



KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní myšlenky projektu:

•motivace pro podnikání

• vzdělání všech 

•podpora a poradenství

Výstupy jsou rozpracovány do čtyř 
hlavních pilířů

„vl:aštovka není pouhou 
institucí, je to živý projekt, 
který má silnou podporu 
zdejších obyvatel – vychází 
z participativních procesů“



Inkubační 
program

Grantové 
schéma na 
podporu
podnikání

Vzdělávací
kurzy

Přeshraniční 
spolupráce

Pracovní 
portál

Informační 
kampaň

Podnikání Zaměstnanost

Vzdělání

Marketing/ 

Cestovní ruch
4 PILÍŘE



PROCES REALIZACE

Rekonstrukce 
nevyužívaných prostor

02

01 04

03

05

06

Vytvoření 
realizačního týmu

Vytvoření vzdělávacích        
a rekvalifikačních kurzů

Síťování a spolupráce 
zapojených subjektů

Vyhledávání příležitostí        
a podpora mikropodnikání

Ex-ante, interim a ex-post 
evaluace projektu





REKONSTRUKCE VČETNĚ 

MODERNÍCH INTERIÉRŮ
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NEKECÁME, 
MAKÁME.

Transformační strategie 
města Ideový záměr 

projektu

Přípravný výbor Detailní harmonogram 
kroků 



Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen

Studie a výzkumy

Kapacity podnikatelského prostředí

Struktura organizace

Vnitřní procesy

Směrnice a kompetenční model

Rekonstrukce budovy

Design

Projektová dokumentace pro stavební 
povolení

Zaměření pilířů 

Tématické výzkumy 

Zajištění souladu s FST

Návrh finančních 
mechanismů

Výsledkové a výstupové 
indikátory

RÁMCOVÉ AKTIVITY PŘÍPRAVY PROJEKTU



Rekonstrukce nevyužívaných prostor 
pro potřeby vl:aštovky

32 mil Kč

Náklady na mzdy realizačního týmu 
(10 lidí) po dobu realizace projektu

52 mil Kč

Přímá podpora cílovým skupinám 60 mil Kč

Ostatní náklady (vybavení, vývoj 
aplikací, nákup služeb, režie apod.)

30 mil Kč

CELKEM 194 mil Kč

INDIKATIVNÍ ROZPOČET 
do roku 2028
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CO 
POTŘEBUJEME.

METODICKÁ PODPORA MŽP (OP ST)

KOORDINACE SE STRATEGICKÝMI PROJEKTY 
KVK

ZNALOSTNÍ A FINANČNÍ PODPORA PŘI PŘÍPRAVĚ 

VYUŽITÍ DALŠÍCH ZDROJŮ EU PRO ROZVOJ PŘÍHRANIČÍ

PROPAGACE VL:AŠTOVKY MEZI DALŠÍMI MĚSTY

DRŽET PALCE ☺



Rozvojové a inovační centrum vl:aštovka je projektem s výrazným 
transformačním potenciálem jehož cílem je požadované posílení lokální 
ekonomiky, zaměstnanosti, vzdělanosti a rozvoje podnikání zasahující opomíjený 
a nejvzdálenější region Karlovarského kraje. Bezesporu tak naplňuje hlavní  
myšlenku Fondu spravedlivé územní transformace.



DĚKUJI ZA POZORNOST

„Primární rolí veřejných institucí 

není organizace projektů, ale 

vytváření prostoru, ve kterém 

mohou nové nápady vznikat, 

rozvíjet se a být realizovány.“

RAGNAR SIIL

Creaticity Lab OU, Estonsko


