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Kroky realizované Karlovarským krajem

krok 01

krok 02

krok 03

krok 04

Oslovení aktérů a předání
informací o připravovaném
fondu

Sběr a analýza dat k
projektové přípravě

Vytvoření projektových fiší

Uspořádání WS k fondu pro
spravedlivou transformaci

Zapojení
zúčastněných stran,
předání vstupních
informací o
připravovaných
fondech

Analýza a
sumarizace
vstupních
informací

Formulace
konkrétní podoby
projektových
iniciativ

Workshop pro
hlubší znalost
podmínek čerpání
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Kroky realizované Karlovarským krajem

krok 05

krok 06

krok 07

krok 08

Posílení týmu o externí
spolupracovníky

Vytvoření souhrnných
projektových fiší dle FST

Databáze projektů a
metodika hodnocení

Studie proveditelnosti:
Oběhové hospodářství a
Obnova lokalit

Zahájení
spolupráce s
externími
společnostmi

Souhrnné fiše
vytvořeny v
návaznosti na
tematické oblasti dle
čl. 4 Nařízení o FST

Kontinuální
vyhodnocování a
doplňování
databáze dle
klíčových parametrů

Detailní studie
dvou vybraných
témat
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Sběr projektových záměrů k FST
Velké množství vstupních materiálů (projektových záměrů předložených KK) je zpracováno do jedenácti souhrnných
projektových fiší a to z důvodů:
›
›
›

Rozdílné kvality výchozího stavu obdržených dílčích projektových fiší
Dostupný časový fond
Snadná orientace v iniciativách a jasná intercepce se záměry FST

Výsledkem jsou srozumitelně definované aktivity v jednotlivých oblastech a jejich vazba na transformaci regionu
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Souhrnné projektové fiše/oblasti

4. Podpora
MSP

3. Zvýšení
účinnosti a
udržení CZT

1. Digitální
páteř kraje

2. Nové
využití a
obnova
lokalit

Nezařazené
projekty

6. Posílení
oběhového
hospodářství

5. Podpora
inovací

7. Čistá
energie

8. Nové
příležitosti
pro tradiční
odvětví

9. Čistá
mobilita

11. Battery
Value Chain
Sokolov

10. Rozvoj
lidského
potenciálu
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Aktivity v Karlovarském kraji
Průběžný sběr projektových záměrů

Zapojené/oslovené subjekty v rámci KK

✓ Distribuce projektových fiší (karet).

▪ CzechInvest (regionální pobočka K.Vary)

✓ Aktualizace databáze projektů.

▪ Hnědouhelná platforma Karlovarského kraje

✓ Integrace projektů.

Hodnocení záměrů
✓ Pasportizace a zhodnocení záměrů, včetně jednání s nositeli záměrů.
✓ Hledání zdroje financování (řešení překryvů).
✓ Posouzení tematického pokrytí (soulad se strategickými dokumenty).
✓ Posuzování dalších možnosti využití MST.

Komunikace s územím
✓ Příprava veřejné výzvy k předkládání projektů.
✓ Semináře (webináře) pro veřejnost a klíčové aktéry.
✓ Příprava webových stránek s informacemi k FST.
✓ Sestavení tematických pracovních skupin dle oblastí FST

Komunikace s rezorty
✓ Pravidelná komunikace a zasílání projektů/projektových fiší.
✓ Snaha o nastavení podmínek FST co nejvýhodněji pro KK.

Externí spolupráce
✓ Spolupráce s externími společnostmi na přípravách FST

✓ Spolupráce s mezinárodními experty na problematiku transformace
uhelných regionů.

▪ Institut lázeňství a balneologie, v. v. i.
▪ ITI Karlovy Vary
▪ Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o.
▪ Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
▪ KÚ Karlovarského kraje (příslušné odbory)
▪ MAS Sokolovsko
▪ Obce a města Karlovarského kraje (výzva z RSK)
▪ Mikroregion Sokolov-východ
▪ Svaz průmyslu a dopravy
▪ Úřad práce KK

▪ Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje
▪ Subjekty EU ETS
▪ RHSD Karlovarského kraje
▪ Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu
▪ Zastupitelstvo Karlovarského kraje
▪ Mikroregiony Karlovarského kraje
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Další plánované aktivity Karlovarského kraje

➢ Zpracování dalších studií proveditelnosti pro oblasti FST.
➢ Příprava projektových šablon (typové projekty) pro usnadnění projektové přípravy.
➢ Posouzení možností zdrojů financování projektové přípravy a projektových záměrů.
➢ Nastavení kritérií pro definici strategických a prioritních projektů na úrovni kraje.
➢ Posouvání realizace projektů v čase (od přípravy po realizaci).
➢ Rozvoj komunikace a spolupráce s institucemi EU včetně využívaná technické asistence pro KK.
➢ Aktivity spojené s marketingem a propagací cílů FST a transformací regionu obecně.
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Děkujeme za pozornost

