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Kraj může čekat Karlovarský kraj a ČD společně
za tři roky v EU vybudují integrovanou dopravu
až 2,5 miliardy
V prvních třech letech po
přijetí ČR do Evropské unie
(EU) v roce 2004 lze v Karlovarském kraji očekávat v souvislosti s čerpáním dotací ze
strukturálních fondů EU investice za zhruba 2,5 miliardy
korun.
EU má podle neoficiálních
informací Jana Zborníka,
prvního zástupce hejtmana,
připraveno pro Českou republiku na první tři roky členství
celkem zhruba 53 miliard korun.
Z rozpočtů krajů ČR by mělo plynout za první tři roky
členství v EU jako povinná
spoluúčast celkem zhruba
1,26 miliardy korun.
Podíl Karlovarského kraje
vychází v letech 2004 - 2006
na částku asi 130 milionů korun. Ročně to je zhruba 42
milionů korun, což odpovídá
desetině ročního rozpočtu celého kraje.

"Pokud budeme chtít dosáhnout na peníze ze strukturálních fondů EU, musíme být
schopni kofinancovat investice, na které budeme finance
žádat," podotýká Jan Zborník
(na fotografii) a dodává:
"Obávám se, že
nebude jednoduché
tuto částku
z rozpočtu
kraje zajistit. Zdaleka není jasné, podle jakého klíče budou
peníze rozdělovány. Bude záležet na počtu dobrých projektů. Důležité bude nejenom žádost dobře a technicky zpracovat, ale mít dostatek prostředků na spolufinancování.
Je třeba připravit fond, kam
budeme soustředit finanční
zdroje pro tyto potřeby."

Karlovarská diplomatka
spolupřipravuje v Praze

vrcholný summit NATO
Na přípravě nadcházejícího
summitu NATO v Praze se podílí také Romana Lesáková,
pracovnice oddělení vnějších
vztahů kanceláře hejtmana
Karlovarského kraje. Jediná
"diplomatka" ze všech čtrnácti nových českých krajů...
"Jsem ráda,
že
mám šanci
v praxi zúročit zkušenosti, které
získávám v
Kanceláři
prezidenta
ČR. I když se summit uskuteční až ve dnech 21. a 22.
listopadu, v Kanceláři pro přípravu summitu NATO pracuji

od 13. října. V praze v Kongresovém centru budu až do
konce listopadu," prozrazuje
Romana Lesáková (na snímku).
Také ona, stejně jako všichni, kdo se na přípravě vrcholné schůzky NATO v našem
hlavním městě podílejí, musela projít přísnými bezpečnostními prověrkami a je vázána mlčenlivostí. Příprava
akce, na kterou se akreditovaly na tři tisícovky novinářů,
zabere Romaně od pondělí do
pátku nejméně deset hodin
denně.
Summitu NATO v Praze se
zúčastní celkem 46 hlav států
− prezidenti, premiéři, ministři
zahraničí a obrany.

Na jednotné jízdné a návaznost
jednotlivých druhů veřejné
dopravy, nová informační centra,
zmodernizovaná nádraží, nové
železniční zastávky i zlepšení
dopravní obslužnosti se mohou
těšit obyvatelé Karlovarského
kraje.

Hejtman Josef Pavel, generální ředitel Českých drah
(ČD) Dalibor Zelený a karlovarský primátor Zdeněk Roubínek 17. října v Karlových
Varech podepsali Memorandum o spolupráci při řešení
dopravní obslužnosti a rozvoji
železniční infrastruktury v
Karlovarském kraji, které by
v příštích letech mělo kraji zajistit integrovaný dopravní
systém i řadu investic do železniční infrastruktury.
Celokrajský ekologický dopravní systém, jehož páteří
bude železniční doprava, naváže na již bezmála dva roky
úspěšně fungující systém
přeshraniční regionální dopravy EgroNet.
"Chceme, aby se tento projekt připravil už v příštím roce.
Při sestavování rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2003
již o vyčlenění finančních prostředků diskutujeme," zdůraznil při podpisu memoranda
hejtman Pavel.
Jako první se zřejmě podaří
splnit závazek modernizace
dvou železničních nádraží v
kraji.
"V těchto dnech se vyhodnocuje výběrové řízení na soukromého investora, který revitalizuje nejen pražské Hlavní
nádraží, ale především dvě vý-

příspěvky z veřejných rozpočtů.
Mezi hlavními projekty ČD
v nejbližších letech figuruje
budování třetího železničního
koridoru Praha − Cheb, modernizace tratí z Karlových
Varů do Mariánských Lázní a
Potůčků a zejména elektrifikace trati Kadaň − Karlovy Vary.
Stavba s náklady ve výši 2,2
miliardy korun má začít v roce
2004. Má být dokončena v roce 2007 tak, aby byla elektrifikována celá tra z Chebu do
Děčína.
"Elektrifikace tratí velmi výrazně přispěje k ekologizaci
dopravy v turistickém a lázeňském Karlovarském kraji,"
připomněl Dalibor Zelený.
Kraj a ČD se rovněž dohodly, že nově budované průmyslové zóny v regionu buMemorandum o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti a rozvoji dou projektovány tak, aby měželezniční infrastruktury v Karlovarském kraji 17. října podepsal za ly připojení na železniční sí.
Město Karlovy Vary se s ČD
kraj hejtman Josef Pavel a za České dráhy jejich generální ředitel
domluvilo
na soustředění vešDalibor Zelený (na fotografii zleva). Kompletní text podepsaného
dokumentu je přístupný na internetové stránce Karlovarského kraje keré osobní železniční dopravy do jednoho terminálu na
www.kr-karlovarsky.cz v části Hejtmanské listy.
Dolním nádraží.
znamné staniční budovy v
Karlovarském kraji, a to Horní
nádraží v Karlových Varech a
budovu nádraží v MariánProgram jeho návštěvy zahrnuje
Velvyslaských Lázních," uvedl Dalibor
nec USA v vedle setkání s hejtmanem JoZelený.
ČR Craig sefem Pavlem a jeho zástupci
Soukromý investor dostane
především setkání s představiRoberts
nádraží do dlouhodobého proteli firem a podnikatelských
Staplenájmu a vložené investiční
ton s chotí subjektů našeho kraje. Craig
prostředky získá zpět koStapleton s doprovodem naDorothy
merčním využíváním nádražW. Sta- vštíví Karlovy Vary, Sokolov,
ních prostorů.
Cheb, Mariánské Lázně, Luby,
pletonoČeské dráhy dlouhodobým
vou dnes zahajuje trojdenní ná- Bečov nad Teplou, Lázně Kynpronájmem nádraží prakticky
vštěvu Karlovarského kraje. žvart a Skalnou.
nebudou požadovat finanční

Velvyslanec USA v Karlovarském kraji

Udělování grantů z rozpočtu kraje
od letoška podle nových pravidel
Kraj upravil pravidla pro podporu
regionálního sportu a kultury.
Objem grantových finančních
prostředků na sport, kulturu a
sociální oblast se nezmenší.

Rychleji budou od příštího
roku vyřizovat úředníci Krajského úřadu Karlovarského
kraje žádosti organizací o přidělování dotací na podporu
nejrůznějších kulturních a
sportovních akcí v kraji. Vyplývá to z aktuální změny pravidel pro přidělování finančních příspěvků z rozpočtu
kraje.
"Veškeré žádosti budeme
vyřizovat daleko rychleji. Ještě
letos se projednávaly nejprve
v komisích, posléze v grantové
komisi a nakonec na jednání
Rady kraje či Zastupitelstva
kraje. Od příštího roku vypad-

ne mezičlánek grantové komise, takže návrhy z příslušných
komisí se dostanou rovnou do
rukou radních či zastupitelů,"
vysvětluje podstatu zásadní
změny v rozdělování krajských peněz zástupce hejtmana Jiří Behenský.
Další výraznou změnou bude to, že žadatelé budou mít
k dispozici jeden termín na
podání žádostí.
"Vycházíme
ze
zkušeností
letošního
roku. Většina žádostí
totiž přišla
na počátku
roku, tedy
ještě před schválením rozpočtu
kraje. Navíc tři termíny pro
podávání žádostí o granty se

nám zdají zbytečné. Žádosti
na poskytnutí finančních příspěvků na rok 2003 budeme
proto uzavírat už letos 10. listopadu," doplňuje Jiří Behenský (na fotografii).
Krajský úřad měl letos k dispozici zhruba 7,4 milionu korun na sportovní, kulturní a
sociální oblast. Se stejnou
částkou se počítá i na příští
rok.
"Návrh ovšem musí odsouhlasit ještě krajské zastupitelstvo," zpřesňuje zástupce
hejtmana.
Příspěvků na sociální oblast se nová grantová pravidla nedotýkají.
Kraj podporoval v letošním
roce celou řadu kulturních akcí. K nejvýznamnějším patřil
bezesporu
Mezinárodní
filmový festival Karlovy Vary.

Kraj se zúčastnil veletrhu VOREA
Průmyslová zóna Cheb − Dolní Dvory
V okrajové části Chebu byla 9. října 2002 slavnostně zahájena
výstavba průmyslové zóny. Ke konci příštího roku by již měla
investorům nabídnout 35 hektarů pozemků vybavených inženýrskými sítěmi. Cílem je vytvoření nových pracovních míst. Slavnostní "výhrab" zbrusu novou technikou provedli nejen zástupce
velvyslance evropské komise Brendan Buckley a chebský starosta
Václav Jakl, ale i hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel (foto
dole). Z celkových nákladů ve výši téměř 123 milionů Kč půjde
43 procent od EU. Dalších zhruba 30 milionů korun dal na
stavbu stát, zbylou asi čtvrtinu nákladů pokryje město Cheb.

Krajský úřad Karlovarského kraje:

jsme přímo v hlavní hale uspořádali čtyřhodinový kulturní
program, při němž vystoupilo
kolem sta účinkujících z celého
Spolu s Karlovarským kra- kraje," rekapituluje zástupce
jem se přímo v hlavní hale hejtmana Jiří Behenský.
Za zlatý hřeb prezentace
výstaviště prezentovalo několik městských infocenter, kraje v saském Plauen označil
Grandhotel Pupp a celá řada Jiří Behenský právě program,
dalších institucí, které se snaží který uzavíral Den Karlovardo regionu přilákat hlavně ně- ského kraje.
"Karlovarský kraj v Němecmecké turisty.
"V poslední den veletrhu ku rozhodně ostudu neuděKarlovarský kraj se na přelomu
září a října v německém Plauen
zúčastnil 6. ročníku prestižního
regionálního veletrhu.

Závodní 353/88 Karlovy Vary 360 21

TELEFON (+420) 353 502 300

lal," hodnotí prezentaci kraje
na VOREA 2002 zástupce hejtmana pro oblast kultury, lázeňství a cestovního ruchu.
"Nabídli jsme možnost prezentace městům, obcím i podnikatelům. Jsme rádi, že se v
Německu pod vlajkou kraje
představila především informační centra z Ostrova a Chebu včetně Dětské lázeňské léčebny z Kynžvartu," dodává
Jiří Behenský.

epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Kromě toho kraj poskytl peníze například i organizátorům Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově či Loketským
na Loketské kulturní léto.
"Byl bych rád, kdyby peníze
na granty byly navýšeny
aspoň o inflaci, ale ta se bohužel nevztahuje ani na rozpočtové určení daní. Museli
bychom tedy peníze vzít jinde
a tam by potom chyběly," přiznává zástupce hejtmana.
Organizátoři kulturních akcí by si měli rozdělit 4,3 milionu korun, pořadatelé sportovních soutěží 1,6 milionu a
iniciátoři sociálních aktivit 1,5
milionu korun.
"Vloni kraj obdržel přibližně stovku žádostí, z nichž
uspokojil zhruba dvě třetiny.
Z oblasti kultury jsme podpořili přibližně třicet projektů,"
dodává Jiří Behenský.
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