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1. Úvod 

Identifikační údaje: 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace 

Sídlo:  Jáchymovská 232/96, 360 04 Karlovy Vary 
IČ:  72053666 
DIČ:  CZ72053666 
Web:  http://www.karp-kv.cz 
 
(od 1. 12. 2009 do 30. 4. 2010) 
Ředitel:  Ing. Petr Machek, CSc.  

(od 14. 5. 2010) 
Ředitelka:  Ing. Jana Michková  
Statutární zástupce ředitelky:  Ing. Zdeněk Nádvorník 

 

Poslání a činnost: 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP), příspěvková organizace byla zřízena 

Karlovarským krajem usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 121/06/09 ze dne 

18. 6. 2009 za účelem zajištění koordinace a realizace Strategie rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (SRKKK), která je strukturována do tří 

tematických pilířů (A. Regionální inovační systém, B. Lidské zdroje pro 

konkurenceschopnost, C. Podnikatelské prostředí). Implementační část této strategie je 

rozpracována až do podoby jednotlivých projektových listů, kde jsou popsány předpokládané 

výstupy, aktivity, jejich časový plán a finanční náročnost. Podrobně je také popsána 

implementace strategie tj. institucionální zajištění realizace SRKKK. Tím jsou dány cíle i 

prostředky pro činnost KARP. 

 

Předměty činnosti KARP jsou: 
- Zabezpečení koordinace a realizace SRKKK (hlavní účel) 

- Příprava a realizace projektů vyplývajících ze SRKKK 

- Monitoring a evaluace plnění a dopadů SRKKK 

- Zajištění aktualizace SRKKK 

- Propagační činnost související se SRKKK a s propagací KARP 

- Zajištění personální politiky KARP 

- Poradenská činnost související se SRKKK 

- Komunikace s klíčovými partnery identifikovanými v SRKKK 

- Servis pro řídící a monitorovací orgán SRKKK 

  

V následujících kapitolách je tedy popsán dosavadní průběh implementace SRKKK, ale i 

plnění jednotlivých pilířů strategie. Konkrétní zmiňované projekty jsou s příslušnými orgány 

Karlovarského kraje projednávány standardním způsobem a podrobné informace k nim proto 

nejsou v této zprávě uváděny. Níže jsou uvedeny navržené implementační aktivity a 

předpokládané činnosti v jednotlivých pilířích na rok 2011.  

 

http://www.karp-kv.cz/
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2. Aktivity v roce 2010 

KARP byla zřízena s účinností od dubna 2009, byl proveden zápis do Obchodního rejstříku a 

Ústředního věstníku a v prosinci téhož roku obsazena funkce ředitele. V roce 2010 bylo 

stěžejním úkolem personální zajištění KARP a první aktivity v oblasti publicity agentury. 

 

V lednu 2010 byla zahájena činnost KARP v kanceláři v areálu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje a obsazena funkce projektové manažerky a ekonomky. Na základě 

zpřesnění rozpočtu agentury na rok 2010 byl sestaven finanční a odpisový plán. Začalo 

vybavování KARP výpočetní technikou, účetním softwarem a byly vytvořeny nezbytné řídící 

akty a dokumenty pro fungování agentury. V dubnu byl pořízen služební vůz. Pracovníci 

KARP navázali kontakty s regionálními subjekty, např. oběma hospodářskými komorami v 

Karlovarském kraji (OHK Cheb a RHK Poohří), regionální kanceláří CzechInvestu, Agenturou 

projektového a dotačního managementu, p.o., některými středními a vysokými školami a 

dalšími subjekty. V průběhu dubna a května proběhla změna ve vedení KARP a v květnu byli 

přijati 3 noví projektoví manažeři (2 ženy, 1 muž). V souvislosti s rozšířením počtu 

zaměstnanců byly vyhledány nové kancelářské prostory a od července se agentura 

přestěhovala do areálu bývalého Elektrosvitu v Karlových Varech Bohaticích. KARP byl dále 

dovybaven výpočetní technikou a nábytkem. Po schválení změny sídla Radou a 

Zastupitelstvem Karlovarského kraje byla provedena změna v Obchodním rejstříku a 

Ústředním věstníku. V září 2010 byla přijata 1 administrativní pracovnice. Noví zaměstnanci 

se postupně vzdělávali s ohledem na požadavky, které jsou na ně kladeny v oblastech 

projektového řízení, problematiky inovací, dotačních programů, výběrových řízení apod. 

Pracovníci KARP dále navazovali kontakty s národními institucemi zabývajícími se podporou 

inovací a podnikatelského sektoru (síť Enterprise Europe Network, Asociace inovačního 

podnikání ČR, Česká asociace rozvojových agentur).  

Všichni pracovníci KARP byli podrobně seznámeni s projekty SRKKK a všechna 3 centra 

jsou personálně obsazena (Inovační poradenské centrum, Centrum rozvoje lidských zdrojů a 

Investorské centrum). Ředitelka KARP se pravidelně setkávala a předávala si informace se 

zástupci odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje, náměstkem 

hejtmana pro regionální rozvoj a pravidelně informuje zastupitelský Výbor pro regionální 

rozvoj, Radu a Zastupitelstvo Karlovarského kraje o průběžném plnění jednotlivých projektů. 

KARP se také podílela na procesu přípravy Akčního plánu 2010 (Program rozvoje 

Karlovarského kraje - PRKK) a aktualizovala projektové listy PRKK v souladu s projektovými 

listy SRKKK.  

Na jaře 2010 bylo vytvořeno logo agentury a pro jeho použití a jednotný grafický styl má 

zpracován logomanuál. V červnu byly spuštěny internetové stránky agentury www.karp-kv.cz, 

které jsou dále rozšiřovány a upravovány podle potřeb a podnětů. Pro publicitu byly 

využívány Krajské listy, časopis Inovační podnikání & transfer technologií, regionální tisk a 

internetové stránky partnerů.  

Pro zkvalitnění spolupráce a prohloubení zkušeností je snaha zapojení KARP do projektů 

českých i mezinárodních spolufinancovaných z evropských nebo národních fondů. V roce 

2010 byly podány žádosti do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

(jako partner projektu, žadatel Západočeská univerzita Plzeň, priorita 2 – Terciární 

vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě), Operačního programu 
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Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (jako partner projektu do strategické výzvy na 

podporu klastrů) a nabídka do výběrového řízení Ministerstva pro místní rozvoj na zakázku 

Komplexní zajištění soustavy seminářů pro žadatele a příjemce dotací z evropských fondů 

v letech 2010 a 2011 (jako subdodavatel na území Karlovarského kraje – nebyla vybrána).  

KARP v dubnu připravila první workshop pro podnikatele v Karlových Varech. Byly zde 

prezentovány výsledky Průzkumu inovačního podnikání v Karlovarském kraji, představena 

KARP a záměry Karlovarského kraje v oblasti podpory inovací. Workshopu se zúčastnilo cca 

50 firem. 

Dále KARP realizoval zakázku pro Asociaci inovačního podnikání ČR (databáze inovačních 

firem, podklady pro přehled o inovačním podnikání v regionech, prezentace apod.) a Okresní 

hospodářskou komoru Cheb (týdenní aktualizace dotačních titulů v Karlovarském kraji). 

Zástupci KARP se zúčastnili veletrhu URBIS Brno v září 2010, kde prezentovali agenturu i 

projekty Karlovarského kraje. Veškeré aktivity v rámci realizovaných nebo plánovaných 

projektů byly v souladu se SRKKK. 

Hlavním investičním projektem je Vědeckotechnický park Karlovarského kraje, jehož 

příprava v roce 2010 pokračovala. Tzv. plná žádost o spolufinancování z Operačního 

programu Podnikání a inovace (program Prosperita) byla podána v prosinci 2010.  

 

3. Plánované aktivity na rok 2011 

S ohledem na větší šíři aktivit jsou činnosti pro rok 2011 rozděleny již podle 
jednotlivých pilířů SRKKK: 

Horizontální priorita: implementace 

V roce 2011 je plánováno posílit personální obsazení KARP minimálně o jednoho pracovníka 

na pozici projektového manažera, aby mohly být realizovány plánované aktivity, sjednané 

projekty a připraveny další. Současné prostory agentury toto navýšení umožňují. V 

souvislosti s tím bude KARP dovybaven výpočetní a komunikační technikou a drobným 

vybavením. Noví, ale i stávající zaměstnanci budou dále vzděláváni s ohledem na 

požadavky, které jsou na ně kladeny (projektové řízení, inovace, veřejné zakázky, veřejná 

podpora apod.). Od ledna 2011 se předpokládá nasazení elektronické spisové služby.   

Pracovníci KARP budou dále prohlubovat spolupráci s regionálními subjekty, např. oběma 

hospodářskými komorami v Karlovarském kraji, regionální kanceláří CzechInvestu, 

Agenturou projektového a dotačního managementu, některými středními a vysokými školami 

a navazovat spolupráci s dalšími subjekty. Zaměstnanci se budou dále vzdělávat s ohledem 

na požadavky, které jsou na ně kladeny v oblastech projektového řízení, prezentace, 

problematiky patentů, dotačních programů apod. Dále bude pokračovat spolupráce s 

významnými partnery a institucemi, zejména s národními institucemi zabývajícími se 

podporou inovací a podnikatelského sektoru (Enterprise Europe Network, Asociace 

inovačního podnikání ČR, Česká asociace rozvojových agentur, Společnost 

vědeckotechnických parků ČR), ale i dalšími místními (úřady práce, města a obce 

Karlovarského kraje), národními (ministerstva a jejich příspěvkové organizace, ostatní 

krajské úřady) a mezinárodními institucemi. V případě schválení žádosti o dotaci na projekt 

„Posílení inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících oborů 
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a mezisektorových témat“ v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední 

Evropa bude navázána spolupráce s dalšími, zejména zahraničními subjekty zabývající se 

problematikou podpory podnikání a inovací. 

Ředitelka KARP se bude pravidelně setkávat a předávat si informace se zástupci příslušných 

odborů Krajského úřadu Karlovarského kraje (odbor regionálního rozvoje, odbor školství, 

mládeže a tělovýchovy ad.), náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj a předsedou Výboru 

pro regionální rozvoj ZKK. Pravidelně také bude informovat zastupitelský Výbor pro 

regionální rozvoj, Radu a Zastupitelstvo Karlovarského kraje o průběžném plnění 

jednotlivých projektů. KARP se bude podílet na procesu přípravy Akčního plánu 2011 

(Program rozvoje Karlovarského kraje - PRKK) a aktualizaci projektových listů PRKK v 

souladu s projektovými listy SRKKK.  

Internetové stránky agentury budou pravidelně aktualizovány a bude spuštěna rovněž 

zjednodušená verze webu v angličtině s ohledem na spolupráci se zahraničními subjekty. 

Pro publicitu budou dále využívána regionální média, Krajské listy, časopis Inovační 

podnikání & transfer technologií a internetové stránky partnerů. Rovněž bude využito 

možnosti prezentace v rámci realizovaných projektů. 

 

Pilíř A. Regionální inovační systém 

Dále bude pokračovat udržování a rozšiřování databáze inovačních firem, která by měla být 

formálně prezentována navenek. Spolupráce s firmami bude probíhat na bázi pracovních 

kontaktů v rámci tematicky zaměřených projektů (národních i nadnárodních), s ohledem na 

potřeby firem a při přípravě Vědeckotechnického parku (VTP). Bude připraven systém 

přidělování inovačních voucherů a soutěž z oblasti inovací. Hlavním investičním projektem je 

Vědeckotechnický park Karlovarského kraje, jehož příprava pokračuje. Žádost o 

spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace (program Prosperita) byla 

podána v prosinci 2010.  

 

Pilíř B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost 

V případě, že bude schválena žádost, bude se KARP v roce 2011 podílet jako partner na 

realizaci projektu UNIPRANET financovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro 

konkurenceschopnost z oblasti podpory 2.4. Partnerství a sítě. Jedná se o zprostředkování 

praxí a stáží pro studenty ZČU Plzeň, zajištění zpětné vazby z podnikatelského sektoru a 

realizaci informačních dnů pro podnikatele.  

Budou hledány cesty jak podpořit studenty vyšších ročníků vysokých škol, aby se vrátili do 

Karlovarského kraje, pokud jsou z tohoto kraje, případně se snažit přilákat studenty z jiných 

regionů. 

Připravovaným investičním projektem je vybudování Informačně vzdělávacího střediska 

(IVS), které bude navazovat na areál VTP a mohlo by doplňovat aktivity parku. Karlovarský 

kraj připravuje žádost o podporu tohoto projektu z Integrovaného operačního programu v 

rámci výzvy 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti. Stavebně je objekt připravován jako jedna 

etapa výstavby VTP. Projekt je konzultován se zástupci MPSV a bude navázána bližší 

spolupráce s úřady práce v Karlovarském kraji. 

Dále budou pokračovat aktivity podporující spolupráci škol a podnikatelských subjektů a 

přípravy vysokoškolského kampusu. KARP bude v případě schválení projektu BRAVE 
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Karlovarského kraje na tomto projektu spolupracovat. 

  

Pilíř C. Podnikatelské prostředí 

KARP vyhodnotí internetový portál pro podnikatele a zahraniční investory a připraví návrhy 

na jeho další využití. Ve spolupráci s oběma hospodářskými komorami a agenturou 

CzechInvest bude KARP v roce 2011 zprostředkovávat služby pro podnikatele v klíčových 

oborech, ale i nově začínající či zahraniční podnikatelské subjekty. Zapojí se do aktivit 

mapujících a propagujících průmyslové zóny a brownfieldy v Karlovarském kraji. 
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