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1. Úvod 

 

Identifikační údaje:  

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace  

Sídlo: Závodní 379/84a, 360 06 Karlovy Vary  

IČ: 72053666  

DIČ: CZ72053666  

Web: http://www.karp-kv.cz  

 

Ředitel: Ing. Vlastimil Veselý   

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jelena Kriegelsteinová  

 

Poslání a činnost:  

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace (dále jen „KARP“) 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 (dále jen „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 a dalších aktivit v průběhu roku 2015. Konkrétní zmiňované projekty jsou s příslušnými 

orgány Karlovarského kraje projednávány standardním způsobem a podrobné informace k nim 

proto nejsou v této zprávě uváděny. V kapitole 3. je uveden návrh aktivit na rok 2016. 

 

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“). Nově je 

předmětem činnosti KARP také zajištění funkce výkonné jednotky pro Krajskou přílohu pro 

Karlovarský kraj k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České 



 

 
republiky RIS3 (dále jen „Regionální inovační strategie KK“) a sekretariátu Regionální stálé 

konference Karlovarského kraje (dle zřizovací listiny). KARP vykonával další činnosti nad rámec 

zřizovací listiny, ty jsou popsány za jednotlivými pilíři na konci kapitoly č. 2 této zprávy. 

Implementační část Strategie konkurenceschopnosti KK je rozpracována až do podoby 

jednotlivých projektových listů, kde jsou popsány předpokládané výstupy, aktivity a jejich finanční 

náročnost. Podrobně je také popsána implementace strategie, tj. institucionální zajištění realizace 

Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK. Tím jsou dány cíle i prostředky pro činnost KARP.  

V následujících kapitolách je tedy popsán dosavadní průběh implementace Strategie rozvoje 

konkurenceschopnosti KK, ale i plnění jednotlivých pilířů (A – Regionální inovační systém, B – 

Lidské zdroje pro konkurenceschopnost, C – Podnikatelské prostředí). Konkrétní zmiňované 

projekty jsou s příslušnými orgány Karlovarského kraje projednávány standardním způsobem a 

podrobné informace k nim proto nejsou v této zprávě uváděny.  

Aktivity KARP také korespondují s probíhajícím programovým obdobím EU 2014 - 2020, pro které 

jsou největšími prioritami podpora rozvoje lidských zdrojů, vědy, výzkumu a inovací. Strategie 

rozvoje konkurenceschopnosti KK byla také v roce 2013 aktualizovaná s ohledem na přípravu 

tohoto programového období.  

 

Také v roce 2015 byly KARP připravovány a realizovány aktivity, které umožnily částečné 

samofinancování agentury (tj. zapojení do různých projektů financovaných z českých i evropských 

zdrojů). Tyto činnosti budou dále pokračovat i v letošním roce se snahou o dosažení synergií mezi 

realizovanými projekty. Veškeré aktivity v rámci probíhajících nebo plánovaných projektů jsou v 

souladu se Strategií rozvoje konkurenceschopnosti KK a umožňují ji efektivně naplňovat. 

 

2. Aktivity realizované v roce 2015 

Rada Karlovarského kraje dne 12. 1. 2015 pod usnesením č. RK 10/01/15 projednala plán aktivit 

KARP na rok 2015 v tomto znění:  

 Příprava realizace Regionální inovační strategie KK  

 Dotační titul Karlovarského kraje – Inovační vouchery 

 Zajištění činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

 Opatření k rozvoji zaměstnanosti v Karlovarském kraji   

 Portál investičních příležitostí a propagace Karlovarského kraje pro zahraniční i tuzemské 

investory 

 Návrh podpory budování průmyslových zón 

 Obchodní snídaně 

 Semináře pro podnikatele  

 Publicita  

 Externí zakázka (Rozvojová strategie bavorsko-českého pohraničí) 

 Udržitelnost projektů z let 2011 – 2014 

 

 

S ohledem na větší šíři aktivit jsou činnosti rozděleny podle jednotlivých pilířů Strategie rozvoje 

konkurenceschopnosti KK. Přehled konkrétních výstupů Strategie rozvoje konkurenceschopnosti 

KK dle opatření za rok 2015 je uveden v příloze č. 2. 



 

 
 

Institucionální zajištění realizace Strategie rozvoje konkurenceschopnosti KK: 

Personální obsazení KARP k 31. 12. 2015 – 6 projektových manažerů (se zaměřením na dané 

pilíře), ředitel, 1 administrativní pracovnice a ekonomka na poloviční úvazek (tj. 8,5 FTE). Všichni 

zaměstnanci se vzdělávají s ohledem na požadavky, které jsou na ně kladeny (projektové řízení, 

inovace, klastry, tvorba strategických koncepcí, prezentace apod.).  

V období 1. 1. - 30. 6. 2015 KARP uspořil výdaje na jeden pracovní úvazek – (smlouva 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k přípravě a koordinaci implementace Regionální 

inovační strategie KK). Příjmy z dalších aktivit KARP ukazuje tabulka v kapitole č. 3 této zprávy. 

Všichni pracovníci KARP jsou podrobně seznámeni s projekty Strategie rozvoje 

konkurenceschopnosti KK a v rámci agentury si vyměňují informace na pravidelných poradách. 

Ředitel KARP se pravidelně setkává a předává si informace se zástupci odboru regionálního 

rozvoje, s hejtmanem Karlovarského kraje (jež má v gesci oblast regionálního rozvoje) a 

pravidelně informuje Výbor pro regionální rozvoj, Radu a Zastupitelstvo Karlovarského kraje o 

průběžném plnění jednotlivých projektů. 

 

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 pravidelně využívány Krajské listy, časopis Inovační podnikání & 

transfer technologií, regionální tisk, Informační listy Krajské hospodářské komory KK a internetové 

stránky partnerů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace jednotlivých aktivit KARP v roce 2015 seřazených podle pilířů Strategie 

rozvoje konkurenceschopnosti KK: 

 

Pilíř A. Regionální inovační systém 

Databáze inovačních a významných firem Karlovarského kraje a dalších subjektů regionální 

http://www.karp-kv.cz/


 

 
inovační infrastruktury, která vznikla v roce 2010, je KARP průběžně aktualizována jako podpora 

pro její činnosti, projekty a lepší komunikaci s těmito firmami. Nyní obsahuje 180 subjektů. 

 

Inovační vouchery 

V prvním pololetí 2015 byly zpracovány případové studie projektů ze třetího kola (pro rok 2014) 

veřejné soutěže o inovační vouchery, které byly následně uveřejněny na webových stránkách 

KARP. Také je snaha propagovat program a všeobecnou popularizaci inovačních aktivit firem, a to 

ve formě např. informace o jednom z úspěšných příjemců voucheru např. v Informačních listech 

Krajské hospodářské komory KK, nebo v Krajských listech Karlovarského kraje. Dále KARP 

zajišťovala administrativně již čtvrté kolo (pro rok 2015) veřejné soutěže o inovační vouchery na 

základě mandátní smlouvy. Po podání žádostí v lednu 2015 proběhla během 1. čtvrtletí roku 2015 

jejich kontrola a vyhodnocení. Z 22 přijatých žádostí byla 1 vyloučena (z důvodu nesplnění kritérií 

přijatelnosti). Zbylých 21 žádostí v celkové požadované hodnotě 3.352.310,- Kč bylo postoupeno k 

dalšímu hodnocení. Výsledky hodnocení byly schváleny orgány kraje v dubnu 2015. Celkem bylo 

podpořeno 12 projektů v celkové hodnotě 1.951.410,- Kč. Během května byly s příjemci 

podepsány smlouvy o poskytnutí podpory. Finanční příspěvek jim pak byl připsán v měsíci červnu 

2015. V listopadu předkládali příjemci podpory závěrečné vyúčtování, které KARP kontrolovala 

a komunikovala s příjemci při doplňování podkladů. Čtvrtý ročník veřejné soutěže o inovační 

vouchery byl vyhodnocen jako úspěšný, pouze jedna podpořená firma nemohla z organizačních 

důvodů projekt úspěšně zrealizovat a finanční příspěvek vrátila. Vzhledem k tomu konečná výše 

podpory Karlovarského kraje ve čtvrtém kole veřejné soutěže o inovační vouchery činí 1.792.410,-

Kč.  

 

V říjnu bylo připraveno a v prosinci 2015 poté vyhlášeno páté kolo veřejné soutěže pro rok 2016. 

V rámci přípravy tohoto pátého kola došlo k úpravám pravidel, a to zejména k rozdělení 

hodnocených projektů do dvou skupin, a to dle oboru podnikání / převažující činnosti žadatele (dle 

kódu CZ-NACE). První skupinou jsou žadatelé zaměřeni na výrobu (technické a výrobní obory), 

druhou skupinou jsou žadatelé zaměřeni na služby (hotely, lázeňská zařízení, cestovní ruch, atd.). 

K tomuto rozdělení bylo přistoupeno díky snaze podpořit sektor služeb, který je pro Karlovarský 

kraj charakteristický a klíčový. Další změna byla provedena v okruhu žadatelů, kde byly vyloučeny 

fyzické osoby a žadatelé, kteří měli v Karlovarském kraji pouze provozovnu a nikoli sídlo. Z důvodu 

výše popsaných změn došlo také k drobným úpravám některých formulářů.  

 

V roce 2015 byla Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje zpracována Evaluace 

dotačního titulu Inovační vouchery za uplynulé 4 roky existence soutěže. Z této evaluace 

vyplynulo, že výstupy z jednotlivých projektů jsou na trhu uplatnitelné a posilují 

konkurenceschopnost firem. Potvrdilo se také, že inovační vouchery pomáhají překonávat bariéry 

pro navázání spolupráce mezi firmami a výzkumnými institucemi a podporují další společné 

aktivity. Důležitým předpokladem pro spolupráci je odbornost a kvalita výzkumných institucí, osobní 

kontakty a vzájemné poznání partnerů. Evaluace je k dispozici na webových stránkách KARP 

(www.karp-kv.cz záložka Inovační vouchery). 

 

Významným partnerem KARP pro zlepšování kultury inovačního podnikání v kraji je obecně 

prospěšná společnost Česká inovace (ČIN). Společnost sdružuje i zástupce inovačních center a 

rozvojových agentur z dalších krajů ČR a rozšiřuje informace o pořádaných akcích a inovačních 



 

 
aktivitách, které KARP zprostředkovává subjektům v kraji. V říjnu 2015 byl ve spolupráci s ČIN a 

Technologickou agenturou ČR uspořádán v Karlových Varech seminář o výzvách 4. průmyslové 

revoluce, na kterém byly prezentovány výsledky projektu INKA – průzkum Inovační kapacity 2014+ 

a činnost Technologické agentury ČR. KARP se tak zapojila spolu s dalšími kraji do Inovačního 

think - tanku (celonárodní informační a diskusní platforma pro inovační politiku).  

 

V září 2015 spolupořádala KARP spolu s Karlovarským krajem a firmou BermanGroup celonárodní 

Regionální inovační fórum 2015, kterého se zúčastnili odborníci z oblasti podpory podnikání, 

inovací a vzdělávání. Diskutovalo se téma úlohy inovací v rozvoji firem, 4. průmyslová revoluce, 

inkubace firem a inteligentní specializace.   

 

Při přípravě Regionální inovační strategie KK byla zjištěna potřeba vzniku kompetenčního centra, 

tedy zařízení, kde lze rovněž realizovat spolupráci firem a výzkumného sektoru, a tudíž byl tento 

záměr zařazen místo projektu Vědeckotechnického parku do Akčního plánu Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 2014 – 2020, s předpokládanou realizací v dalším programovacím období EU. 

O tuto formu spolupráce projevila zájem Západočeská univerzita v Plzni, se kterou proběhlo 

jednání k přípravě projektu. Dále KARP na základě smlouvy spolupracuje s oběma nově 

vybudovanými soukromými podnikatelskými inkubátory v Karlových Varech (Dvorana a Kanov), a 

to zejména formou pořádání seminářů a akcí pro podnikatele a zajištěním propagace těchto 

zařízení mimo kraj. 

KARP je od roku 2011 členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Snaží se své 

členství využít pro sběr a sdílení informací a zkušeností s ostatními členy společnosti při koordinaci 

aktivit souvisejících s inovační infrastrukturou (podnikatelské inkubátory) v našem kraji a k získání 

informací o možné podpoře na rozvoj této infrastruktury v následujícím programovacím období. 

 

 

Pilíř B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost 

 

Vzhledem k indikované spolupráci zástupců klíčových oborů se středním a vysokým školstvím byla 

ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou KK a odborem školstvím Krajského úřadu KK 

v rámci tvorby Akčního plánu Regionální inovační strategie KK připravena opatření (projektové 

záměry) vedoucí k posílení a provázání lidských zdrojů a firem v kraji. Zástupce KARP je také 

členem koordinační skupiny Krajské sítě podpory nadání, kterou koordinuje Národní institut pro 

další vzdělávání, a pracovní skupiny Vzdělávání, která bude připravovat Krajský akční plán rozvoje 

vzdělávání v Karlovarském kraji. Účast v těchto skupinách umožní provázání a lepší koordinaci 

aktivit v rámci realizace Regionální inovační strategie KK. 

 

V rámci udržitelnosti projektu UNIPRANET (který byl zaměřen na stáže/praxe studentů 

Západočeské univerzity v Plzni ve firmách v Karlovarském kraji) je sledována stránka projektu 

s informacemi o praxích ve firmách. 

 

Závěrem roku 2015 připravil KARP cestu studentů středních škol Karlovarského kraje na den 

otevřených dveří Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Předmětem akce bylo zajistit 

přepravu studentů středních škol Karlovarského kraje a prohlídku prostor Fakulty strojní ve 

spolupráci se zástupci Západočeské univerzity v Plzni.  



 

 
 

 

Pilíř C. Podnikatelské prostředí 

 

Regionální inovační strategie Karlovarského kraje  

Pro nové programové období EU 2014 – 2020 stanovila Evropská komise ve své legislativě 

(obecné nařízení EP a Rady 1303/2013) podmínku pro čerpání evropských prostředků na podporu 

vědy, výzkumu a inovací. Dle této podmínky musí každý členský stát připravit a realizovat tzv. 

strategii pro inteligentní specializaci, a to jak na národní, tak i na regionální úrovni. Existence této 

strategie byla podmínkou pro schválení operačních programů na podporu investic do výzkumu, 

vývoje, inovací a informačních technologií, tj. zejména OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (OP PIK) a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

Ke splnění podmínek Evropské komise byla vytvořena Národní výzkumná a inovační strategie pro 

inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie), která má 14 krajských příloh – 

regionálních inovačních strategií každého kraje. Regionální inovační strategii Karlovarského kraje 

zpracoval KARP v první polovině roku 2014 byla schválena v orgánech kraje.  

Národní RIS3 strategie je po schválení Vládou ČR v připomínkovém řízení Evropské komise, která 

posuzuje soulad dokumentu s metodikou a funkčnost nastavení implementačních vazeb mezi 

regionálními inovačními strategiemi a relevantními operačními programy současného 

programovacího období. KARP (RIS3 tým) se na přípravě Národní RIS3 strategie významně 

podílela, a to prostřednictvím připomínkových řízení. Pracovníci KARP se pravidelně účastnili 

jednání se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími krajskými zástupci 

zejména v souvislosti s přípravou projektu Smart Akcelerátor.  

V každém kraji ČR zajišťuje činnosti spojené s přípravou a realizací regionální inovační strategie 

(RIS3) tzv. RIS3 tým vedený RIS3 manažerem. V Karlovarském kraji zajišťuje tyto aktivity KARP, 

v jehož rámci působí RIS3 tým a RIS3 manažer pro Karlovarský kraj. Pro přípravu a realizaci 

Regionální inovační strategie KK byly zřízeny krajská S3 platforma a inovační platformy, které 

fungují jako její odborné poradní skupiny. V listopadu 2015 Rada Karlovarského kraje schválila 

formalizaci této krajské S3 platformy do Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje, 

která se tak stala poradním orgánem Rady Karlovarského kraje. Rada pro výzkum, vývoj a 

inovace Karlovarského kraje (RVVI) v současnosti má 24 členů z řad zástupců kraje a dalších 

veřejných institucí, místních firem, středních a vysokých škol, vědeckovýzkumných organizací a 

krajské hospodářské komory. 

Uskutečněná jednání krajské S3 platformy (RVVI) v roce 2015: 

 Dne 15. 4. 2015 proběhlo třetí jednání, na kterém byli členové informování o vývoji Národní 

RIS3 strategie a o změnách v její koordinaci na národní úrovni. Členové byli rovněž 

seznámeni s aktuálním stavem Akčního plánu Regionální inovační strategie KK a projektů, 

které jsou jeho obsahem. Důležitým tématem byla příprava projektu Smart Akcelerátor (1. 

kolo), díky kterému bude možné realizovat aktivity související s Regionální inovační 

strategií KK. Součástí jednání bylo představení Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.  



 

 
 Dne 18. 11. 2015 se uskutečnilo čtvrté jednání krajské S3 platformy, na kterém došlo k její 

formalizaci do Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje. Rada pro výzkum, 

vývoj a inovace Karlovarského kraje je poradním orgánem Rady Karlovarského kraje. 

Členové byli informováni o vývoji Národní Strategii inteligentní specializace, o stavu 

připravovaného projektu Smart Akcelerátor v Karlovarském kraji. Po představení Akčního 

plánu Regionální inovační strategie KK a strategických projektů byl Radou pro výzkum, 

vývoj a inovace KK schválen. 

Projekt Smart Akcelerátor (1.kolo) určeného k podpoře realizace aktivit Regionální inovační 

strategie KK bude financován z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání a jeho realizace 

je plánována od února 2016 do července 2019. Výzva pro Smart Akcelerátor byla vyhlášena 15. 7. 

2015 a datum pro ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno do vyčerpání alokace, 

nejpozději však do 30. 6. 2016.  

Akční plán Regionální inovační strategie KK byl zpracován pro krátkodobý horizont, tj. pro období 

následujícího 1,5 roku – 2 let (2016 - 2017) a pro jeho organizační zajištění se předpokládá využití 

2-3 pracovníků KARP. Akční plán navrhuje podporu zejm. těchto čtyř projektů, ke kterým byly 

v období 2014 – 2015 zpracovány projektové záměry: 

- Rozvoj inovačního prostředí v Karlovarském kraji (inovační vouchery, startovací 

vouchery, podpora vzniku pracovních míst v místních firmách zabývajících se inovačními 

aktivitami, kompetenční centrum pro spolupráci místních firem a vysokých škol),  

- Návrat studentů VŠ do Karlovarského kraje (stabilizační stipendia pro studenty VŠ, 

různě zaměřené praxe studentů VŠ v době studia včetně zpracování bakalářských a 

diplomových prací),  

- Popularizace řemesel, technických a přírodovědných oborů (realizace osvětové a 

popularizační marketingové kampaně s cílem zatraktivnění řemesel, technických a 

přírodovědných disciplín jako základů mnoha profesí mezi žáky, studenty a jejich rodiči, 

burzy středních technických škol, burzy zaměstnavatelů, tematická soutěžní přehlídka mezi 

studenty a žáky ZŠ a SŠ, interaktivní besedy se žáky a rodiči za účasti zaměstnavatelů),  

- Destinační management Karlovarského kraje (vznik a návazné aktivity agentury 

destinačního managementu pro Karlovarský kraj, promyšlená, komplexní a kvalitní 

propagace jako turistické destinace v tuzemsku i zahraničí, zlepšení komunikace klíčových 

hráčů v oblasti cestovního ruchu).  

 

Obchodní snídaně 

Další aktivitou v rámci tohoto pilíře je projekt Obchodní snídaně. KARP z podnětu 2 místních 

podnikatelských subjektů připravila v roce 2014 projekt krátkých neformálních setkání s názvem 

Obchodní snídaně. Jedná se o jednoduchý způsob získávání obchodních příležitostí během 

organizovaných neformálních setkání, která vytvářejí příležitost pro navazování kontaktů, 

spolupráce a přispívají k rozvoji firem. Na začátku jednání má každý účastník možnost v 

omezeném čase (max. 3 minut) představit svoji firmu a případně prezentovat možnost spolupráce 

s ostatními účastníky. V druhé polovině akce pak následuje krátká přednáška jednoho zajímavého 

odborníka, zástupce veřejné správy nebo vědeckovýzkumného sektoru, případně zástupce 

některé z podpůrných organizací (Czechinvest, KARP, Hospodářská komora apod.). Podstatnou 



 

 
součástí akce je možnost neformální diskuse a navázání kontaktů o přestávkách mezi 

vystoupeními a na závěr akce. Financování snídaní je zajištěno z rozpočtu KARP. 

V roce 2015 KARP zorganizovala 3 obchodní snídaně v Karlových Varech a v Chebu, kterých se 

zúčastnilo celkem 48 osob. V roce 2016 KARP bude pokračovat v organizování obchodních 

snídaní se stejnou strukturou (cca 4 akce za rok). 

 

V květnu 2015 KARP připravila ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského 

kraje, Ministerstvem průmyslu a obchodu a krajskou kanceláří agentury CzechInvest konferenci 

na téma Podpora exportu. Účastníci získali širokou škálu informací o podpoře českých firem při 

jejich podnikání v zahraničí (legislativa, pojištění, kontaktní místa, celní záležitosti apod.). 

 

Webový portál Investičních příležitostí Karlovarského kraje & brownfieldy 

KARP dále spravuje internetový portál „Investiční příležitosti v Karlovarském kraji“, na kterém 

jsou umístěny potřebné informace pro investory o Karlovarském kraji a nabídka průmyslových zón 

a dalších ploch. Tento internetový portál je umístěn na webu Karlovarského kraje (samostatná 

záložka). Tento internetový portál umožňuje mj. případným investorům nahlédnout do databáze 

pozemků a nevyužívaných nemovitostí, které jsou v Karlovarském kraji k dispozici pro podnikání. 

Jsou zde umístěny také aktuální informace o Karlovarském kraji, nabídce poradenství, spolupráce 

a podporách a dále kontakty na různé instituce. Portál je v českém, německém, anglickém a 

ruském jazyce a jeho provoz a aktualizaci zajišťuje KARP. V roce 2015 došlo ke kompletní 

aktualizaci údajů na webu investičních příležitostí a je zde prezentováno celkem 14 ploch 

vhodných pro průmyslovou výrobu. Průběžně pracovníci KARP vkládají na web i aktuality vhodné 

pro potencionální investory.  

Na začátku roku 2015 probíhala příprava Karlovarského kraje na účast na mezinárodním 

veletrhu investičních příležitostí MIPIM v Cannes, který se konal 10. – 13. března 2015. 

Karlovarský kraj na veletrhu představil možnosti pro investování - průmyslové plochy v kraji. Řada 

investorů, kromě jiných i podnikatelé z Ruska a Ukrajiny, mají stále zájem v našem území 

investovat. Ačkoli se jednalo především o investory nabízející rezidenční bydlení, zajímavé pro ně 

byly i průmyslové zóny, které kraj představil. Zástupci kraje a KARP se na veletrhu setkali s 

představiteli developerských firem CTP Invest a Accolade, kteří už v současnosti rozvíjejí v 

Karlovarském kraji své aktivity. V rámci přípravy na veletrh byly zhotoveny také propagační 

materiály, zejm. desky s jednotlivými kartami nabízených průmyslových ploch v kraji a flashdisky s 

elektronickou verzí.  

 

Ve spolupráci s Karlovarským krajem je propagace všech lokalit vhodných pro podnikání 

uskutečňována prostřednictvím investorského webu pro potenciální zájemce z ČR a zahraničí. 

Karlovarský kraj dále uzavřel Smlouvu o spolupráci při rozvoji Národní databáze brownfieldů s 

Agenturou pro podporu podnikání a investic (CzechInvest), na jejímž základě KARP spolupracuje 

na vkládání a aktualizaci informací o brownfieldech na území Karlovarského kraje s 

regionální kanceláří CzechInvestu. V průběhu roku 2015 byly aktualizovány údaje o celkem 74 

brownfieldech (22 z okresu Karlovy Vary, 26 z okresu Sokolov a 26 z okresu Cheb).  

 

 

Návrh podpory budování průmyslových zón 

KARP prověřil možnost zřízení krajského dotačního titulu zaměřeného na podporu budování 

malých průmyslových zón v Karlovarském kraji. Na základě provedeného hodnocení KARP byly 

http://www.karlovyvary-region.eu/cz/o-karlovarskem-kraji
http://www.karlovyvary-region.eu/cz/poradenstvi
http://www.karlovyvary-region.eu/cz/spoluprace
http://www.karlovyvary-region.eu/cz/podpora


 

 
shrnuty informace o současných a připravovaných možnostech národních dotačních programů 

podporujících průmyslové zóny a brownfieldy, možnost zapojení jednotlivých průmyslových zón a 

brownfieldů v kraji do těchto dotačních programů.  Na základě hodnocení bylo zjištěno:  

 Vybrané průmyslové zóny v Karlovarském kraji (tj. průmyslové zóny Ostrov, Nové Sedlo a 

Cheb), které splňují pravidla podprogramu „Příprava a rozvoj průmyslových zón“ v 

rámci národního dotačního programu Podpora podnikatelských nemovitostí a 

infrastruktury vyhlašovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu, jsou bohužel již 

realizovány/nebo se realizují a tudíž tuto podporu nemohou využít. Je také dále 

podporována snaha k vytvoření další velké průmyslové zóny v Chebu, která jako jediná by 

mohla podporu z výše uvedeného národního dotačního titulu využít. 

 U vlastníků brownfields – soukromých subjektů nebyl zatím identifikován zájem o možné 

využití podpory z existujícího podprogramu „Nemovitosti“ Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost k regeneraci brownfields. Obce naopak 

z tohoto podprogramu na regeneraci brownfields čerpat nemohou. KARP podporuje snahu 

Ministerstva průmyslu a obchodu o úpravu podmínek tohoto operačního programu tak, aby 

jeho prostředky na regeneraci brownfields mohly využít i obce. 

 Pro obce je připravován na Ministerstvu průmyslu a obchodu další – třetí dotační titul 

Program regenerace a podnikatelského využití brownfields – dle průzkumu by 

v Karlovarském kraji mělo o jeho využití zájem 27 obcí, na jejichž území se nachází 100 

vhodných brownfields. Tento druhý národní dotační titul bude primárně určen pro malé 

plochy do 10 ha. KARP se v roce 2015 podílel na vypracování podmínek tohoto nového 

dotačního titulu. 

 

Z uvedeného hodnocení vychází návrh těchto doporučení: 

 Vzhledem k omezenému množství prostředků Karlovarského kraje doporučujeme 

s rozhodnutím o případné přípravě krajského dotačního titulu zaměřeného na podporu 

budování malých průmyslových zón vyčkat na výsledek rozhodnutí Vlády ČR o 

zřízení/nezřízení nového národního dotačního titulu Program regenerace a 

podnikatelského využití brownfields určeného pro regeneraci menších ploch v obcích 

KK.   

 Dále doporučujeme, aby zejm. KARP i nadále sledoval možnosti dotačních programů a 

průběžně informoval vlastníky a správce průmyslových zón a brownfieldů. 

 Doporučujeme také, aby zejm. Karlovarský kraj a KARP i nadále podporoval vytvoření nové 

průmyslové zóny v Chebu za současného ponechání Průmyslové zóny Sokolov-Staré 

Sedlo. 

Podrobné vyhodnocení tohoto úkolu KARP je k dispozici v příloze č. 3. 

 

 

 

Spolupráce s Kanceláří zmocněnce vlády ČR pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský 

kraj 

KARP v průběhu roku 2015 navázal spolupráci s Kanceláří zmocněnce vlády ČR pro 

Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Na základě této spolupráce se pracovníci KARP 

podíleli na přípravě dvou nových národních dotačních titulů pro výše uvedené tři kraje, a to 

programu regenerace a podnikatelského využití brownfields a programu na demolice 

vysídlených budov. První výzvy obou programů by měly být vyhlášeny v roce 2016. Programy 

jsou zaměřeny na nemovitosti (jak brownfields, tak vysídlené budovy) ve vlastnictví krajů a obcí, 



 

 
neboť právě veřejné subjekty nemohou na tyto aktivity čerpat evropské prostředky. 

Pracovníci KARP se podíleli na přípravě návrhu Koncepce hospodářské restrukturalizace 

výše zmíněných tří krajů. Návrh Koncepce a harmonogram dalších kroků schválila Vláda ČR dne 

19. 10. 2015. Stěžejním úkolem na základě tohoto usnesení vlády je zpracování Strategie 

hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, jež by 

měla obsahovat soubor opatření centrálních i regionálních orgánů ke zlepšení hospodářské a 

sociální situace tří nejvíce strukturálně postižených krajů ČR včetně časového a finančního 

harmonogramu. Pracovnice KARP působí v pracovní skupině, kterou k zajištění úkolů 

souvisejících se zpracováním Strategie na pracovní úrovni zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Řídící roli ve zpracování Strategie má meziresortní skupina zřízená Ministerstvem průmyslu a 

obchodu, v níž Karlovarský kraj zastupuje 1. náměstek hejtmana Jakub Pánik. Zpracování 

Strategie bude probíhat v roce 2016. 

 

V roce 2015 se KARP podílel na organizaci Setkání personalistů (společně s Agenturou pro 

podporu podnikání a investic Czechinvest, regionální kanceláří K. Vary a Krajskou hospodářskou 

komorou Karlovarského kraje). Tato setkání jsou určena pro personalisty firem, na kterých se 

mohou dozvědět informace s personální tématikou, nabídky, sdílet zkušenosti a navazovat a 

rozvíjet kontakty. V roce 2015 byla uspořádána 4 setkání s tématy: aktivní politika zaměstnanosti a 

OP Zaměstnanost, výběr, vzdělávání a motivace zaměstnanců, spolupráce firem se školami a 

agenturní zaměstnávání.  

 

KARP dále spolupracoval s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a. s. na aktualizaci 

dat Regionálního Informačního Servisu (RIS) za Karlovarský kraj. Stránky obsahují informace 

z oblasti krajů, okresů a obcí s rozšířenou působností. RIS představuje pravidelně aktualizovanou 

databázi informačních center, místních akčních skupin, euro / mikroregionů, neziskových 

organizací a aktuální informace o zrealizovaných i právě probíhajících projektech. Předmětem 

zakázky bylo provést dvakrát ročně aktualizaci/dodávku dat za Karlovarský kraj.  

 

V roce 2015 probíhalo také finanční ukončování projektu „CluStrat“ (Posílení inovací 

prostřednictvím nové koncepce klastrů za podpory nově vznikajících odvětví a mezisektorových 

témat, Operační program Nadnárodní spolupráce), který byl realizován v rámci programu InterReg 

IVB (Operační program Nadnárodní spolupráce) v období říjen 2011 až listopad 2014. 

Předmětem projektu bylo posouzení potenciálu vzniku klastru v odvětví typickém pro Karlovarský 

kraj – lázeňství  & balneologie. Výstupy projektu, které byly současně použity také při přípravě 

Regionální inovační strategie KK, a jeho průběh včetně zpracované závěrečné zprávy (Národní 

report) jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách www.karp-kv.cz (záložka Projekty, 

CluStrat) a na oficiálních webových stránkách projektu www.clustrat.eu.  

 

 

 

 

Oblast podpory zaměstnanosti 

 

Konference „Zaměstnanost 2015“ 

Stejně jako v minulém roce, také i v roce 2015 (19. listopadu) uspořádal Karlovarský kraj ve 

spolupráci s KARP, která celou akci organizačně zajišťovala, konferenci na téma „Zaměstnanost 

2015“. Téměř devět desítek zástupců veřejné správy, škol a firem diskutovalo o aktuální situaci 

trhu práce v Karlovarském kraji. Dopolední část konference se věnovala aktuálním informacím a 

připravovaným aktivitám k podpoře zaměstnanosti v Karlovarském kraji. Program dopolední části 



 

 
uzavřel slavní podpis dohody o partnerství v rámci Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje, 

který se obdobně jako v jiných krajích ČR či zahraničí stane partnerskou platformou, která umožní 

propojit aktivity jednotlivých institucí a organizací při tvorbě nových a udržení stávajících 

pracovních míst v regionu a současně podpoří vzdělávání zaměstnanců v regionu. Odpolední část 

konference byla zejm. zaměřena na problematiku trhu práce z ohledu firem a škol. S uspořádáním 

této konference na obdobné téma se počítá i v roce 2016. 

 

Strategie rozvoje zaměstnanosti KK 

KARP byla koncem roku 2014 pověřena koordinací činností při zpracování dokumentu Strategie 

rozvoje zaměstnanosti KK (dále jen SRZ KK). Pro přípravu Strategie byla sestavena Pracovní 

skupina pro rozvoj zaměstnanosti KK složená ze zástupců KARP, Krajského úřadu Karlovarského 

kraje – odboru regionálního rozvoje a odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Krajské 

hospodářské komory KK, koordinátorky krajských projektů výzvy D8 Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost 2007 - 2013 a karlovarské pobočky Úřadu práce. První pracovní jednání se 

uskutečnilo 3. listopadu 2014 a dále následovala pravidelná setkání cca jednou měsíčně až do 

srpna 2015, kdy na závěrečném setkání byly odsouhlaseny a zapracovány poslední připomínky. 

Dokument obsahuje dvě hlavní části: Analyticko-prognostickou část zahrnující vyhodnocení 

stávajících analytických a koncepčních dokumentů kraje, zmapování současné situace na trhu 

práce v KK včetně aktualizace potřebných vstupních dat, využití výstupů krajských projektů z výzvy 

D8 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a odhady trendů budoucího vývoje trhu 

práce (PESTEL analýza), a dále Návrhovou část definující na základě  SWOT analýzy trhu práce 

v regionu prioritní oblasti rozvoje zaměstnanosti v Karlovarském kraji s návrhem jednotlivých 

opatření a projektů nutných k naplnění stanovených cílů včetně podmínek jejich realizace. 

Připravený dokument SRZ KK byl v závěru roku 2015 projednán orgány Karlovarského kraje a 

bude sloužit jako jeden ze základních vstupních podkladů pro činnost nově vzniklého Paktu 

zaměstnanosti Karlovarského kraje.  

 
Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje 

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o., byla usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 

740/07/14 pověřena přípravou Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje - širokého 

regionálního partnerství s cílem komplexněji a systémověji řešit problémy regionálního trhu 

práce, a to na základě dobrých zkušeností z Evropy i ze světa. V období od ledna 2015 se 

uskutečnilo několik jednání Přípravného výboru k založení Paktu zaměstnanosti Karlovarského 

kraje, jehož se kromě zástupců Karlovarského kraje a KARP zúčastnili představitelé krajského 

ředitelství Úřadu práce, Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, Regionální rady 

odborových svazů, Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje i Hospodářské a 

sociální rady Sokolovska.  

Dne 25. května 2015 podpisem „Memoranda o partnerství a spolupráci“ vyjádřili členové 

přípravného výboru vůli podílet se na provedení všech kroků vedoucích k vlastnímu založení Paktu 

zaměstnanosti Karlovarského kraje. Vlastní založení paktu zaměstnanosti bylo provedeno 

slavnostním podpisem Dohody o partnerství Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje, a to 

v rámci konference Zaměstnanost 2015 dne 19. 11. 2015 v Karlových Varech. Dohodu o 

partnerství podepsali všichni signatáři zastoupení v Přípravném výboru. 

Pracovníci KARP se průběžně zapojují do všech aktivit vztahujících se k paktům zaměstnanosti 

v rámci celé ČR, zejména do vyjednávání s Ministerstvem práce a sociálních věcí o využití 

prostředků OP Zaměstnanost pro podporu aktivit paktů zaměstnanosti a pro přípravu projektů ke 

zřízení tzv. regionálních observatoří trhu práce a zaměstnanosti. Účelem observatoří je provádět 

predikce potřeb regionálního trhu práce.  



 

 
 

 

Zajištění činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

 

KARP od konce roku 2014 vykonává funkci Sekretariátu Regionální stálé konference 

Karlovarského kraje (dále jen „RSK“). Regionální stálé konference byly ustaveny v roce 2014 ve 

všech krajích České republiky včetně Karlovarského kraje s cílem zvýšit koordinaci a komunikaci 

mezi jednotlivými aktéry na území kraje při plánování využití nových evropských prostředků v 

programovém období EU 2014 – 2020 i pro zlepšení kvality strategického plánování v regionu 

obecně. V roce 2015 zajišťoval KARP organizaci dvou jednání RSK (29. 5. 2015 a 3. 11. 2015). 

Jedním ze základních úkolů RSK je zpracování a průběžná aktualizace Regionálního akčního 

plánu (dále jen „RAP“), který zahrnuje projektové záměry plánované různými regionálními aktéry 

k financování zejména z evropských zdrojů. Tento RAP byl vypracován ve spolupráci s odborem 

regionálního rozvoje a schválen jednáním RSK dne 29. 5. 2015 a předložen na Ministerstvo pro 

místní rozvoj (MMR). K 15. 9. 2015 byla ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje zpracována 

1. aktualizace RAP na základě úkolu Ministerstva pro místní rozvoj upřesnit údaje o plánovaných 

projektech na modernizaci silnic 2. a 3. třídy, jež budou financovány z Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP). Ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje jsou postupně 

zřizovány pracovní skupiny RSK. KARP v roce 2015 rovněž zahájil přípravu projektu k zajištění 

činnosti RSK, jež má být financován z Operačního programu Technická pomoc. 

 

 

Externí zakázka 

 

Rozvojová strategie bavorsko-českého pohraničí 

KARP se od ledna do června 2015 podílela na zpracování zakázky „Rozvojová strategie 

bavorsko-českého pohraničí“ iniciované bavorským Ministerstvem financí a územního rozvoje 

ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Účelem strategie je podpora dalšího rozvoje 

bavorského příhraničního regionu prostřednictvím prohlubování přeshraniční koordinace a 

spolupráce s cílem vytvořit z tohoto území společný „prostor budoucnosti“. Součástí projektového 

týmu byly za bavorskou stranu - Grontmij GmbH, Universität Erlangen-Nűrnberg a za českou 

stranu - KARP, Regionální rozvojová agentura jižních Čech, a. s. a Regionální rozvojová agentura 

Plzeňského kraje, o. p. s. Obsahovým cílem zakázky byla podrobná analýza stávajících dat a 

identifikace pěti nejvýznamnějších prioritních oblastí pro tento příhraniční region (Dopravní 

infrastruktura/komunikace, Hospodářství, Věda/vysoké školy, Vzdělávání/kvalifikace, Cestovní 

ruch). Posledním a zároveň nejvýznamnějším krokem Strategie bylo rozpracování těchto pěti 

klíčových oblastí do konkrétních realizovatelných projektů a akcí. Za dobu realizace zakázky 

se uskutečnila řada pracovních setkání (jednání řídících a pracovních skupin, 2x Regionální fórum, 

Workshop). Finální verze dokončené Strategie byla předána bavorskému Ministerstvu financí a 

územního rozvoje v říjnu 2015. Oficiální představení této strategie Bavorským ministerstvem a 

Ministerstvem pro místní rozvoj nebylo uskutečněno.  

 

3. Aktivity plánované na rok 2016 

V roce 2016 plánuje KARP realizovat tyto projekty nebo akce: 

 

1. Regionální inovační strategie Karlovarského kraje  



 

 
2. Kontaktní místo mezi vzdělávacím a firemním sektorem 

3.         Dotační titul Karlovarského kraje – Inovační vouchery 

4. Zajištění činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Karlovarského kraje 

5. Opatření k rozvoji zaměstnanosti v Karlovarském kraji: 

 a) Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje 

 b) Konference Zaměstnanost 2016 

6.         Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského 

kraje 

7.  Portál investičních příležitostí Karlovarského kraje  

8. Podpora podnikatelského prostředí a infrastruktury 

9. Obchodní snídaně 

10.  Semináře pro podnikatele  

11. Publicita 

  

Rovněž návrh aktivit na rok 2016 vychází a je členěn podle jednotlivých pilířů SRKKK.  

 

Podpora inovací a lidských zdrojů 

V roce 2016 bude pokračovat příprava a posléze i implementace Regionální inovační strategie 

Karlovarského kraje (RIS3), ve které bude KARP zastávat úlohu výkonné jednotky. Bude se 

jednat zejména o přípravu prvních projektů nebo pilotních akcí do nových operačních programů. 

Hlavní aktivitou bude (po podání žádosti) realizace projektu Smart Akcelerátor (1.kolo), který zajistí 

financování činnosti výkonné jednotky RIS 3. Prostřednictvím projektu Smart Akcelerátor (1.kolo) 

bude podporován rozvoj inovačního prostředí v Karlovarském kraji, který patří v této oblasti mezi 

kraje nejméně rozvinuté. Aktivity projektu mají nastartovat a podpořit změnu ve směřování kraje a 

pomoci vyhledávat nové příležitosti pro inovace ve firmách i veřejném sektoru.  

 

V rámci těchto aktivit se předpokládá také příprava a zahájení činnosti kontaktního místa mezi 

vzdělávacím sektorem (ZČU v Plzni) a firmami v Karlovarském kraji. Cílem této aktivity je zřízení 

fyzického místa v Karlovarském kraji, které by poskytovalo služby firmám ve smyslu navazování 

kontaktů na výzkumné pracoviště univerzity, možnost zkontaktování studentů vysoké školy (pro 

praxe, stáže, studijní práce ve firmách), dále také forma informačního místa pro fakulty, pro řešení 

souvisejících potřeb firem apod.    

 

V roce 2016 bude pokračovat páté kolo veřejné soutěže na inovační vouchery, kterou KARP 

administrativně zajišťuje a propagace inovačních voucherů z předchozích let.  

 

Podpora zaměstnanosti  

KARP jako výkonný tým Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje bude zajišťovat koordinaci 

jednotlivých aktérů a naplňování opatření dle jednotlivých priorit Dohody o partnerství Paktu 

zaměstnanosti Karlovarského kraje. KARP se bude podílet na přípravě a realizaci projektů 

vztahujících se k regionálním observatořím trhu práce a k zajištění činnosti Paktu, financovaných z 

OP Zaměstnanost.   

 

Stejně jako ve dvou předešlých letech se plánuje uskutečnění již třetího ročníku konference 

„Zaměstnanost 2016“. Tato každoroční akce by měla být opět zaměřena na aktuální informace a 



 

 
připravované aktivity vedoucí k podpoře zaměstnanosti v Karlovarském kraji a nové informace o 

činnosti regionální partnerské platformy - Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje.  

 

Regionální stálá konference 

KARP jako sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje  (dále jen „RSK“) 

zajišťovat, bude zajišťovat průběžnou aktualizaci Regionálního akčního plánu Karlovarského 

kraje (RAP). Tento plán byl vytvořen a schválen RSK v roce 2015 a definuje společnou představu 

regionálních aktérů o potřebách a skutečnosti směřování Evropských strukturálních a investičních 

fondů a národních zdrojů do území kraje.  

Dále bude KARP v roli sekretariátu RSK zajišťovat sběr projektových námětů v kraji, informační 

činnosti na posílení absorpční kapacity evropských prostředků v kraji, vypracování analýz dle 

požadavků MMR, případně řídících orgánů operačních programů, a dále činnost tematických 

pracovních skupin RSK. KARP rovněž dopracuje a předloží řídícímu orgánu OP Technická pomoc 

projekt na financování zajištění činnosti RSK. 

 

Ve spolupráci s Kanceláří zmocněnce pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj se v roce 

2016 KARP zapojí do přípravy Strategie hospodářské restrukturalizace uvedených tří krajů, 

jež vedou Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zpracování Strategie 

schválila vláda ČR na svém jednání v Ústí nad Labem dne 19. 10. 2015. Strategie by měla 

obsahovat analýzu problémů všech tří krajů a soubor opatření finančního i nefinančního 

charakteru, realizovaných jak státem, tak i regionálními aktéry, ke zlepšení hospodářské a sociální 

situace tří zaostávajících regionů ČR. 

 

Podpora podnikatelského prostředí 

Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje, agenturou CzechInvest a 

dalších subjektů, bude KARP v roce 2016 zprostředkovávat služby pro podnikatele v klíčových 

oborech, ale i nově začínající či zahraniční podnikatelské subjekty.  

 

KARP bude i nadále provozovat a aktualizovat internetový Portál investičních příležitostí v 

Karlovarském kraji a ve spolupráci s agenturou CzechInvest se zapojí do aktivit mapujících a 

propagujících průmyslové zóny a brownfieldy v Karlovarském kraji. 

 

Vzhledem ke zvažované možnosti vytvořit krajský dotační titul na podporu malých průmyslových 

zón, bude KARP i nadále sledovat přípravu nového programu regenerace a podnikatelského 

využití brownfields a programu na demolice vysídlených budov vedenou Ministerstvem průmyslu a 

obchodu. Zároveň bude sledovat vývoj a dotační možnosti národních i evropských programů pro 

podporu vzniku průmyslových zón a regeneraci brownfieldů.   

 

KARP bude pokračovat v organizování Obchodních snídaní (cca 4 za rok) a také se bude podílet 

na organizaci Setkání personalistů, kde se na rok 2016 plánují tři setkání. Dále chce KARP 

různými způsoby a nástroji rozšiřovat povědomí o potřebě inovací, výzkumu a vývoje pro růst firem 

a motivovat zavádění inovací zejména mezi podnikateli, živnostníky a budoucími majiteli firem, ale 

i u široké veřejnosti a mládeže. Také v roce 2016 bude KARP provádět aktualizaci dat v 

Regionálním Informačním Servisu (RIS) za Karlovarský kraj. 

 



 

 
Zároveň KARP bude připravovat semináře zaměřené na podporu inovací a jejich potřebu, na 

dotační možnosti a rozvoje firem a tematické semináře/workshopy pro podporu aktivit u 

podnikatelů.    

 

 

 

 

 

 

 

 


