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Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit institucionalizovanou podporu 
transformace Karlovarského kraje prostřednictvím agentury 
Karlovarského kraje.

Agentura pro transformaci Karlovarského kraje bude 
poskytovat metodickou, znalostní, analytickou a konzultační 
podporu všem aktérům dle modelu quadruple helix za 
účelem udržitelného rozvoje kraje ve všech třech pilířích 
udržitelného rozvoje - ekonomickém, sociálně-společenském 
i environmentálním.



Název "Agentura pro transformaci Karlovarského kraje“

Rozpočet 216 864 582,5 Kč

Nositel Karlovarský kraj

Partneři -

Doba realizace 2022 – 2027

PSÚT
Investice do výzkumu a inovací včetně investic do univerzit 
a veřejných výzkumných institucí a podpora přenosu 
pokročilých technologií

Fakta o projektu



STRATEGICKÝ ROZVOJ

Aktivitami v tomto pilíři bude poskytovat 
analytické podklady a poradenství pro plánování
změn v Karlovarském kraji ve všech oblastech 
souvisejících s jeho rozvojem a podílet se na 
koordinaci přípravy a implementaci SMART řešení.

V rámci této oblasti bude agentura zajišťovat 

poradenství a podporu realizace projektů 

založených na SMART řešení a ICT projektech.

Aktivity se budou soustředit na identifikaci 

potenciálu rozvoje Karlovarského kraje 

prostřednictvím podpory investičních i 

neinvestičních projektů.

Transformace

DIGITALIZACE INVESTIČNÍ CENTRUM



Poskytování analytických podkladů a poradenství pro plánování změn v KK ve všech oblastech souvisejících s jeho 

rozvojem, a to na strategické i územně plánovací úrovni, zajišťovat jejich vzájemnou provázanost a podílet se na 

koordinaci přípravy a implementaci SMART řešení:

- Leadership strategického rozvoje KK, Analýzy, poradenství a konzultace v oblasti územ. a urbánního rozvoje 

zaměřeného na území po těžbě a možnostech jeho využití, Znalostní centrum pro udržitelný rozvoj územ. při 

respektování souladu se zásadami územ. rozvoje a urbanistickými hodnotami, Mapování brownfiledů včetně 

jejich možného využití, Analytická podpora KK v oblasti krajinotvorby a zvyšování environmentální odpovědnosti, 

- Konzultace a koordinace strategických změn v zásadních oblastech rozvoje kraje, Zpracování a koordinace 

dokumentů v oblasti strategického a územního plánování a rozvoje KK - zejména s cílem propojování koncepcí 

mezi dalšími organizacemi (zejména městy, MAS, mikroregiony, apod.) pro zajištění potřebných synergií,

- Analytická podpora kraje v systematickém sběru dat (vč. BIG DAT), jejich strukturování a interpretace,

- Získávání, správa a aktualizace prostorových informací důležitých pro rozvoj KK, Prohlubování spolupráce v rámci 

aplikovaného výzkumu, odborná spolupráce s VŠ, vědecko-výzkumnými a NNO jak na národní/mezinárodní 

úrovni.

Strategický rozvoj



Zajištění poradenství a podporu realizace projektů založených na SMART řešení a ICT projektech:

- Identifikace potenciálu pro digitalizaci průmyslu, služeb (včetně veřejných), SMART řešení pro 

eGovernment a služby samosprávy,

- Znalostní a technologická podpora inovačním start-upům, založených na využití zejména 

informačních technologií (spolupráce s KARP),

- Ideace a přenos best practices z úspěšných a digitálně rozvinutějších zemí /ČR

- Identifikace možných aplikací SMART řešení, podpora jejich přípravy a realizace, a to včetně možného 

financování z dotačních programů,

- Zajištění sběru, archivace a evidence dat týkajících se rozvoje kraje, jejich vyhodnocování a 

interpretace pro účely policy-making procesů - aplikace konceptu data driven strategy - evidence 

based policy.

Digitalizace



Aktivity se budou soustředit na:

- Identifikaci potenciálu rozvoje KK prostřednictvím podpory investičních/neinvestičních projektů, 

zejména pak projektů s možností využití dotačních programů,

- Metodickou a poradenskou podporu subjektům/aktérům, které budou chtít v kraji realizovat své 

investiční či neinvestiční projekty s podporou z EU fondů či dalších finančních mechanismů EU,

- Vytváření databáze příkladů dobré praxe rozvoje a transformace území, Podpora realizace Národního 

investičního plánu, Průběžné informování potenciálních žadatelů o výzvách dotačních programech,

- Realizace vzdělávacích akcí o dotačních výzvách s akcentem na příklady dobré a špatné praxe,

- Podpora zejména malých obcí při zpracování projektů do národních i evropských dotačních titulů,

- Zpracování praktických návodů pro žadatele pro jednotlivé výzvy i průřezových příruček pro zvýšení 

kvality projektů zohledňujících dobrou praxi z ČR i zahr., Iniciace využití 2. a 3. pilíře v rámci 

Mechanismu spravedlivé transformace (především EIB).

Investiční centrum



Harmonogram



Komentář k rozpočtu

Přístrojové vybavení
Nezbytné vybavení pro realizaci projektu (nábytek, audiovizuální technika a výpočetní technika, 4x osobní vozy.

Mzdy realizačního týmu
Mzdy 138 896 937,04 Kč (V roce 2022 je uvažováno 15 osob při průměrné mzdě 50 000 Kč, v roce 2023 je uvažováno 
24 osob při průměrné mzdě 52 500 Kč, v roce 2024 je uvažováno 30 osob při průměrné mzdě 55 125 Kč, v roce 2025 
je uvažováno 30 osob při průměrné mzdě 57 881,25 Kč, v roce 2026 je uvažováno 30 osob při průměrné mzdě 
60 775,31 Kč, v roce 2027 je uvažováno 30 osob při průměrné mzdě 63 814,07 Kč).  

Ostatní neinvestiční výdaje
Režie, služby, nájem, šíření informací a komunikace, pilotní vzdělávací programy.



Činnost Agentury pro transformaci Karlovarského kraje je přímo postavená na 

aktivitách vedoucích k udržitelnému rozvoji za využití nových technologických 

nástrojů a inovativních přístupů. Současně v rámci prvního pilíře budou 

realizovány analýzy, poradenství a konzultace v oblasti územního a urbánního 

rozvoje zaměřeného na území po těžbě a možnostech jeho využití. I další 

aktivity v rámci prvního pilíře mají vazbu na znovuvyužití území po těžbě 

(databáze brownfieldů, posouzení jejich využití v souladu se strategickými 

prioritami kraje i urbanistickými hodnotami).

Transformační
charakter



- Krušné hory destinační management

- Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří UNESCO

- CHKO Krušné hory

- IBA – Internationale Bauasusstellung

- Krajina jezer

- Transformační agentura KVK a transformační centrum ÚK

možná spolupráce



zdroj: http://emscherlandschaftspark-blog.de/wp-content/uploads/ELP-Karte-1024x450.jpg

IBA – Emscher Park 1989-1999



IBA – Emscher Park

zdroj: „Von Avda -

Eigenes Werk, CC 

BY-SA 3.0, 

https://commons

.wikimedia.org/w

/index.php?curid

=24838162 “



IBA – Emscher Park

zdroj: 

„emscher

park skating -

https://richar

dkarty.org/co

al-mine/“



IBA – Lausitz 2000-2010

zdroj: „that which

remains – visitor

Centre at the IBA 

Terraces“



IBA – Lausitz 2000-2010

zdroj: „that which

remains – visitor

Centre at the IBA 

Terraces“

IBA –
Lausitz
2000-
2010



zdroj: 

https://architektura

krajeustecka.blogsp

ot.com/2021/04/tr

ansformator-

01.html

Transformační 
centrum ÚK



zdroj: 

https://vizemilada.

cz/uploads/files/de

sign_panel1.pdf

Jezero Milada
Architektonická 
soutěž



Děkuji za 
pozornost.
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