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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
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 popsán průběh implementace SRKKK, ale i plnění jednotlivých
pilířů strategie v průběhu roku 2012. 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 2013.

2. Aktivity v roce 2012
KARP byla zřízena za hlavním účelem - zajištění koordinace a realizace SRKKK, proto
vyhodnocení aktivit za rok 2012 vychází z této strategie a je rozděleno podle jejích
jednotlivých pilířů. Stěžejní byla v tomto roce příprava větších projektů Karlovarského kraje a
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KARP a zajištění částečného samofinancování agentury. Aktivity KARP korespondovali i
s probíhající přípravou Karlovarského kraje na programovací období 2014 – 2020. Klíčová
byla aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje a s ní související aktualizace SRKKK
včetně provázání obou dokumentů.

Horizontální priorita: implementace
Personální obsazení KARP bylo k 31. 12. 2012 – 4 projektoví manažeři (každý se
zaměřením na jeden pilíř, pro pilíř A. Regionální inovační systém 2 manažeři), ředitelka, 1
administrativní pracovnice a ekonomka na částečný úvazek. Všichni zaměstnanci/kyně se
vzdělávají s ohledem na požadavky, které jsou na ně kladeny (projektové řízení, inovace,
klastry, prezentace apod.). Vzhledem k zahájení 4 projektů spolufinancovaných z fondů EU
bude část mzdových prostředků KARP (cca 2 - 3 zaměstnanci) zpět refundována. Agentura
se v prosinci 2012 přestěhovala zpět do areálu krajského úřadu do budovy C. Po schválení
změny sídla zastupitelstvem bude provedena změna v obchodním rejstříku.
Všichni pracovníci KARP jsou podrobně seznámeni s projekty SRKKK a v rámci agentury si
vyměňují informace na pravidelných poradách. Ředitelka KARP se pravidelně setkává a
předává si informace se zástupci odboru regionálního rozvoje, náměstkem hejtmana pro
regionální rozvoj a pravidelně informuje Výbor pro regionální rozvoj, Radu a Zastupitelstvo
Karlovarského kraje o průběžném plnění jednotlivých projektů.
V roce 2012 byla ve spolupráci s externí firmou provedena aktualizace SRKKK s ohledem
na tvorbu nových strategických dokumentů na evropské, národní i regionální úrovni
v souvislosti s přípravou na nové programovací období 2014 – 2020. Základní struktura
dokumentu byla zachována. SRKKK byla včleněna do aktualizovaného Programu rozvoje
Karlovarského kraje jako jeho Prioritní oblast 1: Konkurenceschopnost. Oba dokumenty
budou po vydání souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR předloženy ke
schválení orgánům kraje.
Internetové stránky agentury www.karp-kv.cz jsou postupně rozšiřovány a pravidelně
aktualizovány podle potřeb a případných podnětů, je zprovozněna i zjednodušená anglická
verze webu. Pro publicitu byly a dále budou využívány Krajské listy, časopis Inovační
podnikání & transfer technologií, Karlovarská právní revue (VŠ KV), regionální tisk a
internetové stránky partnerů (newsletter OHK Cheb). Připravují se další formy publicity s
ohledem na druh cílových skupin (newsletter – tištěný, elektronický, brožury, regionální
media apod.).

Pilíř A. Regionální inovační systém
Databáze inovačních firem Karlovarského kraje a dalších subjektů regionální inovační
infrastruktury, která vznikla v roce 2010, je průběžně aktualizována a ve spolupráci s
Asociací inovačního podnikání ČR a jejích regionálních zástupců je prezentována formou
Technologického profilu ČR (CD ROM) nejen ve všech českých regionech, ale také při
příležitosti mezinárodních konferencí a veletrhů. Databáze Technologický profil pro
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Karlovarský kraj na konci roku 2012 obsahovala 59 aktivních firem. I přesto, že financování
projektu Technologický profil bylo v roce 2012 pozastaveno, probíhalo nejenom udržování již
zmíněné databáze, ale další důsledné mapování a vyhledávání subjektů s inovačním
potenciálem. Za tímto účelem začala KARP vytvářet vlastní databázi inovačních a
významných firem Karlovarského kraje, kterou hodlá nadále rozšiřovat a aktualizovat pro své
činnosti, projekty a lepší komunikaci s těmito firmami. Nyní obsahuje 127 subjektů.
KARP v roce 2012 administrativně zajišťovala pro Karlovarský kraj veřejnou soutěž o
inovační vouchery na základě mandátní smlouvy. Poskytovala konzultace žadatelům,
zajistila příjem žádostí, kontrolu věcných a formálních kritérií a na každou žádost zajistila
zpracování dvou odborných posudků externími hodnotiteli. S nimi byly uzavřeny smlouvy o
dílo. Po jejich vyhodnocení zajistila KARP posouzení Odborným poradním orgánem a
projednání výsledků soutěže v Radě a Zastupitelstvu Karlovarského kraje. Žádný žadatel
nebyl z veřejné soutěže vyloučen. Po schválení návrhu rozdělení finančních prostředků
Zastupitelstvem Karlovarského kraje v dubnu 2012 byly inovační vouchery podnikatelům
slavnostně předány. Celkem byly 11 žadatelům rozděleny finanční prostředky ve výši
1 165 000,- Kč.
V květnu 2012 zajistila KARP uzavření smluv s úspěšnými žadateli. V listopadu a prosinci
předkládali příjemci podpory závěrečné vyúčtování, které KARP kontrolovala a komunikovala
s příjemci při doplňování podkladů. První ročník veřejné soutěže o inovační vouchery byl
vyhodnocen jako úspěšný, žádnému příjemci nebyla uložena povinnost finanční prostředky
vracet. O ukončených projektech byly zpracovány jednostránkové případové studie, které
byly se souhlasem příjemců zveřejněny na internetových stránkách KARP.
Dne 27. 11. 2012 vyhlášeno druhé kolo veřejné soutěže pro rok 2013. Lhůta pro podávání
žádostí o podporu trvala do 4. 1. 2013. Bylo přijato celkem 17 platných žádostí o finanční
podporu. Dvě žádosti byly doručeny po skončení platné soutěžní lhůty. Kontrolou věcných a
formálních kritérií neprošly další 2 žádosti o podporu. Tyto 4 žádosti byly z veřejné soutěže
rozhodnutím poskytovatele vyloučeny. Zbylých 15 žádostí v celkové požadované hodnotě
2 276 000,- Kč bylo postoupeno k dalšímu hodnocení.
Významným partnerem KARP pro zlepšování kultury inovačního podnikání v kraji se stala
v roce 2012 obecně prospěšná společnost Česká inovace. Jejím posláním je popularizovat
a podporovat inovace, inovátory a inovační aktivity v ČR. Jedná se o aktivitu úspěšných
manažerů a mezinárodně etablovaných firem. Ve spolupráci s touto společností upořádala
KARP v listopadu 2012 seminář a workshop na téma jak nalézt cesty k inovacím ve
firmách. Významní prezentující přinesli inspiraci a návody, jak inovace mohou vznikat, jak je
možné je řídit a nové informace o možnostech financování projektů. V odpolední části se
konal interaktivní workshop zaměřený na kreativní myšlení a řízení inovací. Akce byla
účastníky velmi pozitivně hodnocena.
Klíčovým investičním projektem této oblasti je Vědeckotechnický park Karlovarského
kraje (dále VTP). V roce 2011 byla schválena žádost o poskytnutí dotace z programu
Prosperita v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Řízení projektu po technické
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stránce převzala Agentura projektového a dotačního managementu. V roce 2012 proběhlo
výběrové řízení na veřejnou zakázku pro zpracování dokumentace pro stavební řízení a
prováděcí dokumentace. V 2. polovině roku 2012 byla dokumentace pro stavební povolení
dokončena a byla podána žádost o stavební povolení na stavbu.
KARP průběžně oslovovala možné zájemce o umístění do prostor VTP a aktivně vyhledávala
potenciální spolupracující subjekty nejenom z řad inovačních firem v kraji, ale využívala i
portfolio vědeckých a výzkumných institucí v ostatních krajích. VTP byl v roce 2012
prezentován stejně jako v minulých letech na veletrzích v ČR i v zahraničí formou tištěných
letáků.

Pilíř B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost
Toto opatření je realizováno díky účasti KARP ve 3 projektech spolufinancovaných ze
strukturálních fondů:
V rámci projektu UNIPRANET (Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí –
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) se v období od začátku projektu
(červen 2011) do konce roku 2012 zapojilo celkem 6 firem s nabídkou 20 praxí pro studenty
ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Pět praxí bylo již úspěšně absolvováno a
ukončeno. Velmi dobře funguje komunikace s fakultou ekonomickou v Chebu, kde jsou stáže
mezi studenty aktivně propagovány. Dne 5. prosince 2012 proběhl interaktivní workshop
s účastí cca 30 posluchačů, na němž vystoupili a svou zkušenost s projektem sdělili zástupci
všech tří zúčastněných stran: studentů, kteří již svou praxi ve firmě absolvovali, firem, jež
studentovi stáž poskytly i FEK ZČU coby hlavního partnera projektu.
Společně s dalšími 6 partnery pod vedením Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) realizuje
KARP od března 2012 projekt ROZVOJ West Bohemia – rozvoj partnerství v územní
působnosti Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavními přínosy jsou pracovní a odborné stáže resp.
praxe studentů vysokých a vyšších odborných škol ve firmách, vytvoření sítě
spolupracujících subjektů, realizace odborných konferencí a seminářů, realizace
vzdělávacích seminářů a vytvoření kontaktního centra na studijním středisku VŠFS. V rámci
projektu se v Karlovarském kraji uskutečnila v říjnu 2012 úvodní konference na téma
„Regionální management“ s odborným seminářem na téma „Konkurenční výhody regionální
spolupráce a zkušenosti s klastrovou politikou v ČR. KARP oslovila s nabídkou účasti
v projektu a s nabídkou praxí a stáží studentů VOŠ a VŠ několik desítek subjektů
z Karlovarského kraje (firmy, hospodářské komory, školy, veřejné instituce).
V rámci projektu Working4Talent (Lidský kapitál a inovace: strategie zaměstnanosti v
lokálních a regionálních inovačních sítích pro přísun nových talentů a zlepšení nabídky
práce) financovaného z Operačního programu Meziregionální spolupráce (Interreg IVC)
absolvoval projektový tým KARP v roce 2012 dvě setkání projektových partnerů spojená se
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studijní návštěvou. V červnu 2012 v norském Drammenu - projektový workshop a
mezinárodní konference na téma Talent Creation & Growth Policies, kde byly představeny
vzorové projekty využívající pro rozvoj inovací především síťování (networking) různých
subjektů. V listopadu 2012 v maďarském Györu - projektový meeting a studijní návštěva v
Audi Institute (propojení univerzity v Györu na automobilový závod Audi) a Mobilis Science
Center, což je objekt určený pro širokou veřejnost a zvláště pro mládež pro popularizaci vědy
a techniky vztahující se k automobilovému průmyslu. Návštěvníci si sami mohou vyzkoušet
zábavnou formou fungování technických principů v praxi. Během tohoto období byla také
zpracována lokální analýza problematiky mladých talentů v regionu, kterou pro KARP
zpracoval externí dodavatel. Jednalo se o dotazníkový průzkum u 3 zájmových skupin
(podnikatelská sféra, veřejná správa a vzdělávací sektor), z nějž vzešla zjištění, na základě
kterých pak byla zpracována analýza problematiky práce s talenty v regionu dle jednotné
osnovy.
Investičním projektem v této oblasti je vybudování Informačně vzdělávacího střediska
Karlovarského kraje (IVS), které bude navazovat na areál VTP a bude doplňovat aktivity
parku. IVS je navrženo jako zařízení s celokrajovou působností, které by mělo poskytovat
zájemcům a uchazečům o zaměstnání informace o možnostech jejich dalšího uplatnění na
trhu práce. Mělo by sdružovat a poskytovat komplexní informace o dalším vzdělávání,
rekvalifikačních možnostech, atd. V roce 2011 byla podána žádost o finanční podporu
z Integrovaného operačního programu. Tato žádost o finanční podporu nebyla schválena. V
prosinci 2012 byla vyhlášena nová výzva k předkládání žádostí ve stejném rozsahu a
v trvání do června 2013. V roce 2012 proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku pro
zpracování dokumentace pro stavební řízení a prováděcí dokumentace. V 2. polovině roku
2012 byla dokumentace pro stavební povolení dokončena a byla podána žádost o stavební
povolení na stavbu.

Pilíř C. Podnikatelské prostředí
KARP od října 2011 realizuje mezinárodní strategický projekt CLUSTRAT (Posílení inovací
prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících odvětví a
mezisektorových témat – z Operačního programu Nadnárodní spolupráce). V roce 2012 bylo
nejvýznamnější akcí dvoudenní Národní setkání pořádané KARP ve spolupráci s dalším
českým projektovým partnerem, Národní klastrovou asociací, ve dnech 22. – 23. 10. 2012 v
Praze. V rámci této dvoudenní akce byla diskutována následující témata:
Konkurenceschopnost klastrů a možnosti jejich aktuální podpory, Genderové aspekty rozvoje
klastrů v ČR, praktické zkušenosti s transferem technologií/znalostí, internacionalizace
klastrů, zelená ekonomika a udržitelná mobilita (pilotní projekt elektromobilita – ČEZ).
CluStrat je ojedinělým projektem, který může být přínosem nejen pro Karlovarský kraj ale
také pro celou klastrovou politiku ČR, neboť v současné době lze v ČR podporovat zatím
pouze klastrové iniciativy z oborů zpracovatelského průmyslu a ICT. Např. podpora klastrů
zaměřených na služby zatím zcela chybí. V červnu a červenci 2012 bylo v rámci tohoto
projektu realizováno externím dodavatelem Okresní hospodářskou komorou Cheb mapování
možností klastrové spolupráce/potenciálu firem na území všech partnerských regionů. Tento
Str. 6

kvalitativní průzkum byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření subjektů
Karlovarského kraje a byl zaměřen na nově vznikající obory (aktivní stárnutí, udržitelný
rozvoj/zelená ekonomika, udržitelná/inteligentní mobilita). Na podzim roku 2012 proběhla
další fáze mapování, která byla zacílena na průřezová témata (gender a diverzita,
internacionalizace, transfer technologií). Výsledky obou fází průzkumu budou shrnuty a
diskutovány na nadnárodním setkání.
V roce 2012 pokračovala se spolupracujícími subjekty (OHK Cheb a CzechInvest) diskuse o
nové podobě a administraci/správě portálu – Webové stránky pro investory. Cílem a
snahou je zprovoznit portál tak, aby poskytoval informace atraktivním způsobem a byl
uživatelsky přístupný pro všechny své návštěvníky.

3. Plánované aktivity na rok 2013
Rovněž návrh aktivit na rok 2013 vychází a je členěn podle jednotlivých pilířů SRKKK.

Horizontální priorita: implementace
Činnosti vyvíjené v roce 2012 (zejména příprava větších projektů Karlovarského kraje a
KARP a zajištění částečného samofinancování agentury) budou v následujícím roce dále
pokračovat se snahou o dosažení synergií mezi projekty. Veškeré aktivity v rámci
realizovaných nebo plánovaných projektů jsou v souladu se SRKKK a umožňují ji efektivně
naplňovat. Tato snaha koresponduje i s probíhající přípravou Karlovarského kraje na
programovací období 2014 – 2020. Klíčová bude příprava regionální inovační strategie.
Stávající zaměstnanci budou dále vzděláváni s ohledem na požadavky, které jsou na ně
kladeny (projektové řízení, inovace, klastry, ochrana duševního vlastnictví, veřejná podpora
apod.). Každoroční snižování rozpočtu KARP je kompenzováno úhradou některých výdajů
prostřednictvím projektů, po skončení jejich realizace v roce 2014 bude financování KARP
ohroženo. Další personální rozšíření KARP v souvislosti s plánovanou realizací projektů je
žádoucí a bude realizováno s ohledem na finanční možnosti a plánované úkoly.
Pro publicitu budou dále využívány internetové stránky agentury, regionální média, Krajské
listy, časopis Inovační podnikání & transfer technologií a internetové stránky partnerů.
Rovněž bude využito možnosti prezentace KARP a jejích aktivit v rámci realizovaných
projektů a na veletrhu URBIS v Brně.
Dále bude pokračovat spolupráce s významnými partnery a institucemi – obě hospodářské
komory působící v kraji, agentura CzechInvest, vysoké školy působící v kraji, střední školy,
krajská pobočka Úřadu práce ČR, města a obce Karlovarského kraje, ministerstva a jejich
příspěvkové organizace, ostatní krajské úřady (především odbory rozvoje), rozvojové
agentury v ČR a zahraničí, Asociace inovačního podnikání ČR, Společnost
vědeckotechnických parků ČR, síť Enterprise Europe Network a další národní i mezinárodní
instituce.

Pilíř A. Regionální inovační systém
Spolupráce s firmami bude probíhat na bázi pracovních kontaktů v rámci tematicky
zaměřených projektů (národních i nadnárodních) s ohledem na potřeby firem.
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Hlavním investičním projektem bude Vědeckotechnický park Karlovarského kraje (VTP).
Projekt VTP KK je nyní ve fázi, kdy je schválen pro spolufinancování a po získání
právoplatného stavebního povolení bude vydáno ze strany MPO ČR Rozhodnutí o
poskytnutí dotace. Získání právoplatného stavebního rozhodnutí se očekává v dubnu 2013.
Současně začíná příprava veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby. Poté začnou
pracovníci KARP připravovat podmínky pro zahájení provozu VTP – příprava kritérií pro
vstup firem do podnikatelského inkubátoru (PI), který je součástí VTP (navržení ekonomiky
provozu, vytipování a zajištění doprovodných služeb PI a VTP, marketing a prezentace VTP
apod.). Pracovníci KARP budou úzce spolupracovat s pracovníky APDM při realizaci
stavební části projektu. Bude pokračovat spolupráce s dalšími podobnými zařízeními (parky,
inkubátory) v jiných krajích v rámci členství KARP ve Společnosti vědeckotechnických parků
ČR.
Druhé kolo veřejné soutěže pro rozdělení inovačních voucherů bude probíhat na přelomu
roku 2012 a 2013. Po vyhodnocení podaných žádostí (leden - duben) bude s vítěznými
uchazeči uzavřena smlouva (květen 2012) a po zrealizování voucherů podnikateli bude
provedeno vyúčtování dotace a vyhodnocení dotačního titulu.

Pilíř B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost
KARP bude pokračovat v realizaci projektu UNIPRANET (OP VK). Tři již nasmlouvané stáže
by měly být ukončeny do konce 1. čtvrtletí 2013. Ve 4. Q bude realizován workshop pro
podnikatele a zástupce VŠ. Aktivity projektu pomohou KARP v navázání kontaktů s
významnými regionálními firmami a ZČU Plzeň.
Dále bude také pokračovat realizace projektu ROZVOJ West Bohemia – rozvoj partnerství
v územní působnosti Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje (OPVK). Od února 2013
proběhnou v kraji vzdělávací semináře pro studenty a pracovníky VŠ a VOŠ a měla by
proběhnout první stáž. Dále se KARP v rámci projektu bude podílet na mapování klastrového
potenciálu v Karlovarském kraji a na vytváření tzv. „Malých regionálních partnerství“.
Hlavním investičním projektem v tomto pilíři je projekt Informačně vzdělávacího střediska
(IVS), které bude navazovat na areál VTP a bude doplňovat aktivity parku. V roce 2013 bude
připraveno podání nové žádosti na projekt, kdy bude přihlédnuto k připomínkám hodnotitelů
k předchozí žádosti. Získání právoplatného stavebního rozhodnutí se očekává v dubnu 2013
a současně začne příprava veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby. Souběžně s
realizací stavební části bude probíhat příprava vhodného modelu pro provozování IVS, které
bude mít především informační a poradenské funkce a doplňkově zde bude možné také
uskutečňovat vzdělávání, které bude v regionu chybět.
V případě projektu Working 4Talent financovaném z Operačního programu Meziregionální
spolupráce (Interreg IVC), budou v roce 2013 realizovány další studijní cesty a na základě již
zpracované lokální analýzy bude v prvním čtvrtletí 2013 z jednotlivých analýz všech
projektových partnerů vytvořen jeden souhrnný porovnávací dokument.
Na základě výsledků jednání se zástupci klíčových oborů v Karlovarském kraji budou dále
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zvažovány možnosti navázání spolupráce firem se středními a vysokými školami. Touto
aktivitou se dlouhodobě zabývají obě hospodářské komory a KARP s nimi na těchto
aktivitách spolupracuje. KARP se pokusí aplikovat některé procesy a dobré příklady
z projektů UNIPRANET, Rozvoj West Bohemia a Working4Talent i do oblasti vysokého
školství (systém zprostředkování praxí studentů).

Pilíř C. Podnikatelské prostředí
KARP vyhodnotí ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Chebu (OHK)
internetový portál pro podnikatele a zahraniční investory a připraví návrhy na jeho další
využití a propagaci.
Zástupci agentury budou pokračovat v realizaci strategického projektu CLUSTRAT (OP CE).
V prvním čtvrtletí se bude konat workshop k projektu pro zájemce z regionu, ale i z ostatních
krajů. Druhé kolo Národního dialogu bude na národní a regionální úrovni zakončeno
Regionálním setkáním, které se uskuteční dne 7. 3. 2013 v Chebu. Výstupy všech
realizovaných setkání budou podkladem pro nadnárodní diskusi s ostatními partnery
projektu, která se uskuteční za účasti všech projektových partnerů v dubnu 2013 v polských
Katowicích.
Spolu s OHK Cheb a regionální pobočkou CzechInvestu plánuje KARP připravit semináře
pro podnikatele na různá témata.
KARP pravidelně sleduje přípravu a realizaci průmyslových zón nebo nevyužívaných
areálů na území Karlovarského kraje. Ve spolupráci s Karlovarským krajem bude navržena
účelná a efektivní propagace těchto lokalit pro potenciální zájemce z ČR a zahraničí.
V současné době připravuje Karlovarský kraj Smlouvu o spolupráci při rozvoji Národní
databáze brownfieldů s Agenturou pro podporu podnikání a investic (CzechInvest). Na
základě tohoto dokument získá kraj administrovaný přístup do databáze za účelem vkládání
a editace informací o brownfieldech na území Karlovarského kraje. KARP je připraven v této
souvislosti s oběma subjekty aktivně spolupracovat.
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