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Vážení a milí občané Karlovarského kraje,

rád bych vám představil Program rozvoje Karlovarského kraje (PRKK 2021+), základní strategický dokument, 
který jsme připravili na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění.

PRKK 2021+ v první části (analytické) popisuje stávající situaci regionu ve všech oblastech hospodářství. Zamě-
řuje se nejen na tradiční oblasti, jako je doprava, školství, kultura, cestovní ruch a lázeňství, životní prostředí  
či podnikatelská sféra, ale akcentuje také nové trendy. V části strategické, která už navrhuje určitá opatření,  
jsme se snažili klást důraz mimo jiné i na téma image kraje, jeho vnímání obyvateli i návštěvníky. Chceme jít 
cestou ucelené marketingové podpory, jež by postupně pomohla změnit obraz kraje k lepšímu. Je třeba podpořit 
patriotismus, který se stal hlavním motivem kampaně „Žijeme regionem“ realizované Karlovarskou agenturou 
rozvoje podnikání. Aktuálním tématem současnosti v kraji je rovněž útlum těžby uhlí a transformace ekonomiky 
ve snaze dosáhnout klimatické neutrality, orientovat se na nové energetické zdroje a nabídnout nové uplatnění 
lidem odcházejícím z profesí spojených s těžbou.

Program rozvoje kraje pak především ukazuje, v jakých oblastech bychom se mohli zlepšit, kam bychom mohli 
a měli směřovat. Program má ambici stát se zdrojem inspirace nejen pro veřejnou správu, ale i pro vzdělávací 
instituce, podnikatele a firmy, neziskové organizace a další, kteří chtějí přetvářet kraj jako území, kde jsou lidé 
spokojení a nalézají tady odpovídající podmínky k práci, k rodinnému životu i volnočasovým aktivitám. 

Ing. Petr Kulhánek
Hejtman Karlovarského kraje
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Nej o kraji



Vize

Karlovarský kraj, ekonomicky prosperující a transformující se region, 
otevřený vůči evropským výzvám a impulzům, 

poskytující svým obyvatelům prostor pro kvalitní život 
založený na atraktivních přírodních podmínkách 

a sociálně vstřícném prostředí.

Globální cíle:

A 
Růst ekonomické konkurenceschopnosti kraje 

B 
Růst atraktivity kraje pro jeho obyvatele, investory a návštěvníky

C 
Intenzivnější přeshraniční a meziregionální vztahy
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Jakých změn chceme dosáhnout

Změníme vnímání Karlovarského kraje a vybudujeme silnou značku regionu – lépe využijeme přednosti a potenciál regi-
onu a zvýšíme jeho atraktivitu nejen pro jeho obyvatele, ale také návštěvníky, podnikatele a investory.

Co pro to uděláme

Marketing regionu
- vytvoření regionálního týmu pro marketing a jeho usazení v regionální struktuře
- zřízení rozpočtového nástroje nebo fondu na financování marketingových aktivit regionu
- podpora činnosti a rozšiřování platformy pro marketing
- pravidelné měření image atributů Karlovarského kraje

Značka regionu
- zavedení vizuální identity a pravidel jejího užití
- nastavení marketingové strategie, vytvoření marketingového a komunikačního plánu 
- nastavení klíčových hodnotících parametrů k měření hodnoty značky

Identifikace obyvatel s regionem
- podpora a budování sítě ambasadorů, pokračování kampaně Žijeme regionem
- výchova k patriotismu na školách, spolupráce s kulturními, sportovními a paměťovými institucemi ve vzdělávání 
- zvýšení povědomí o místních firmách, regionálních produktech a značkách, zdejších přírodních a kulturních  
  památkách apod.

Občanské aktivity a spolková činnost
- finanční, organizační a marketingová podpora kulturních, sportovních a občanských aktivit, iniciativ a komunit
- zapojení místních podnikatelů, neziskových organizací, stakeholderů, samospráv a škol do realizace kulturních  
  a sportovních akcí, festivalů, trhů, komunitních aktivit 
- aktivity ke zvýšení povědomí o místních tradicích, jejich oživování a udržování

Image regionu 11



Jakých změn chceme dosáhnout

Být ekonomicky silným a dynamicky se rozvíjejícím regionem, s vysokou životní úrovní srovnatelnou s nejvyspělejšími 
regiony České republiky. Krajem, který podporuje podnikavost, vznik a rozvoj malých, středních, inovativních firem, 
zvyšuje objem investic s vyšší přidanou hodnotou a s ochotou investuje do výzkumných a vývojových aktivit.

Co pro to uděláme

Podnikání a podnikavost, podnikatelská infrastruktura a služby pro investory
- zvyšování kompetencí k podnikavosti a motivace k podnikání, poradenství a podpora pro začínající podnikatele 
- rozvoj partnerství a spolupráce mezi firmami – sdílené kapacity pro VaVaI, transfer know-how, síťování a klastry 
- připravenost průmyslových ploch, pro-podnikatelské infrastruktury, revitalizace brownfields
- budování podnikatelských a řemeslných inkubátorů, inovačních center, vědecko-technologických, kancelářských  
  či logistických parků apod. vč. odpovídajících služeb
- kvalitní lokalizační služby pro investory a regionální politika „aftercare“

Zavádění nových trendů
- podpora digitální transformace, zavádění nových technologií a transformace energeticky náročných výrob
- rozvoj 5G sítí, internetu věcí, autonomní mobility 
- zavádění prvků cirkulární ekonomiky
- podpora kulturních a kreativních průmyslů

Výzkumné organizace a týmy, vědecko-výzkumná infrastruktura
- spolupráce a silná strategická partnerství pro budoucí excelenci
- podpora činnosti výzkumných organizací, budování výzkumné infrastruktury a odborných výzkumných kapacit

Zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatel
- síť služeb kariérového poradenství pro dospělé (mimo vzdělávací systém) 
- získání a změna kvalifikace pro trh práce (např. rekvalifikace, dovzdělání, podpora podnikavosti apod.)
- celoživotní vzdělávání a další vzdělávání pracovníků ve firmách
- regionální talent management – udržení talentovaných mladých lidí a jejich rodin v regionu 

Získávání a stabilizace pracovních sil ve vybraných profesích/oborech
- náborové příspěvky, kvalifikační a stabilizační stipendia, vzdělávací vouchery, programy přilákání a adaptace  
  špičkových či vysoce kvalifikovaných pracovníků
- podpora vazeb místních firem na oborovou specializaci SŠ, VOŠ, VŠ, spolupráce firem a škol (praxe, stáže atd.)

Hospodářsky prosperující a atraktivní region 13



Jakých změn chceme dosáhnout

Pozice světového lídra v oboru lázeňství a balneologie, plně využívajícího potenciál místních přírodních léčivých zdrojů 
a vědecko-výzkumných poznatků.

Co pro to uděláme

Věda a výzkum v balneologii
- obnovení balneologického výzkumu
- výzkum léčivých přírodních zdrojů a zavádění výsledků výzkumu do praxe 
- rozvoj a rozšíření lázeňské terapeutické krajiny

Vzdělávání a edukace v oblasti lázeňství a balneologie
- regionální vysokoškolské pracoviště v oblasti balneologie
- příprava oboru balneologie pro střední a vyšší odborné zdravotní školy
- školení středního a vysokoškolského medicínského personálu
- katalogizace a digitalizace balneologické knihovny

Certifikace a standardizace lázeňské léčebně rehabilitační péče
- tvorba manuálů pro standardizaci lázeňské péče a získání certifikace

Přírodní léčivé zdroje
- investice a iniciace systémových zdrojů financování do obnovy, údržby a ochrany přírodních léčivých zdrojů 
- rozvoj nevyužívaných přírodních léčivých zdrojů

Lázeňské wellness procedury
- manuál pro wellness provozy, metodická podpora ILaB, v.v.i. provozovatelům wellness

Health tourism
- finanční a marketingová podpora preventivních programů

Lázeňství jako výhoda kraje při spravedlivé transformaci regionu
- tvorba projektových záměrů pro investory, které budou rozvíjet místa s přírodními léčivými zdroji

Marketing a PR lázeňství
- propagace výsledků výzkumu v lázeňství a balneologii, inovací a prevence lázeňské péče 

Lázeňství 15



Jakých změn chceme dosáhnout

Karlovarský kraj je vyhledávaná turistická destinace využívající tradic lázeňství, přírodního a kulturního dědictví udržitel-
nou formou.

Co pro to uděláme

Podpora spolupráce subjektů v oblasti cestovního ruchu a lázeňství 
- kategorizace destinačního managementu 
- finanční podpora rozvoje informačních center 
- spolupráce na odborných platformách (např. UNESCO, cestovní ruch, lázeňství a balneologie)
- budování společné značky regionu pro propagaci cestovního ruchu
- rozšíření nabídky produktových balíčků integrujících a kombinujících různé krajské atraktivity a akce
- zvýšení informovanosti návštěvníků o místní nabídce cestovního ruchu

Infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
- finanční podpora značení, údržby a rozvoje pěších tras (např. pěší trasa Hřebenovka), cyklotras (např. cyklostezka  
  Ohře) a běžeckých tras
- rozvoj a zkvalitnění doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (odstavná parkoviště, sociální zařízení apod.)
- rekultivace území postiženého těžbou a jejich využití pro udržitelný cestovní ruch

Propagace cestovního ruchu pro residenty kraje
- zřízení a správa profilu na sociálních sítích, zřízení informačního webu/aplikace, marketingové kampaně, produktové  
  balíčky pro rezidenty (integrované vstupenky, permanentní vstupenky apod.)

Cestovní ruch 17



Jakých změn chceme dosáhnout

Kultura je součástí každodenního života obyvatel regionu. Podporujeme lokální kulturní scénu, propojujeme krajské 
příspěvkové organizace s kulturním a kreativním odvětvím, s mladými umělci a designery, podniky, školami a širokou 
veřejností. Využíváme přitom přírodní a kulturní dědictví, a tím posilujeme sounáležitost obyvatel kraje s jeho územím.

Co pro to uděláme

Efektivita a rozvoj muzeí a galerií
- atraktivní expozice, blockbustrové výstavy, komentované prohlídky, akce pro veřejnost i v prostorách galerií a muzeí 
- zpřístupnění sbírek veřejnosti a zřízení centra tradiční lidové kultury

Efektivita prezentace a využití potenciálu kulturních památek s důrazem na památky UNESCO
- pořádání a podpora společensko-kulturních akcí v prostorách památek 
- informační a naváděcí systém památkově chráněných území a kulturních památek
- vzdělávací programy a aktivity pro děti a mládež

Ochrana a podpora muzeí, galerií, tradiční lidové kultury a hmotného kulturního dědictví kraje
- koncepce akviziční činnosti a zajištění dostatečné kapacity depozitářů a s tím spojených vědeckých pracovišť  
- finanční podpora akvizic, obnovy a propagace jednotlivých objektů a správců statků světového dědictví

Ochrana a podpora umění, rozvoj uměleckých aktivit
- finanční podpora scénického umění, profesionálních i amatérských těles, pořádání soutěží a udělování ocenění  
- podpora zpřístupnění umění v online prostředí
- podpora kulturních aktivit, včetně přeshraničních, zajištění kulturního kalendáře

Ochrana a podpora knihoven
- podpora infrastruktury knihoven a jejich aktivit jako komunitních center, rozvoj knihovního fondu

Krajský systém řízení kulturních a kreativních odvětví
- vznik klastrů jednotlivých segmentů (např. porcelán, sklo, lázeňství…) 
- vznik „kreativní kanceláře“ centrálního podpůrného místa pro subjekty kulturních a kreativních odvětví

Kreativní učení
- dotační program na podporu kreativního učení

Kultura 19



Jakých změn chceme dosáhnout

Zajištění udržitelného růstu Karlovarského kraje prostřednictvím kvalifikované a vzdělané pracovní síly, odpovídající 
potřebám trhu práce a výzvám 21. století, která je generována optimální nabídkou škol a školských zařízení s kvalifiko-
vaným, kompetentním a motivovaným pedagogickým sborem, podporujícím vedením školy a zřizovatelem a moderním 
zázemím.

Co pro to uděláme

Infrastruktura a soustava MŠ, ZŠ a oborová struktura SŠ
- rekonstrukce a modernizace škol a školských zařízení, vč. konektivity a vybavení moderními učebními pomůckami
- hodnocení kvality škol, diskuse se zřizovateli nad efektivitou soustavy a její úprava

Další vzdělávání a vysokoškolské vzdělávání v KVK
- podpora odborného vzdělávání, rekvalifikací a dalšího specifického vzdělávání vč. stáží a výměnných programů
- podpora výuky VŠ v kraji, spolupráce s vědeckovýzkumnými organizacemi, stipendia pro studenty VŠ

Metody a formy vzdělávání, řízení škol, poradenské služby
- zvyšování kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagogických pracovníků, další vzdělávání pedagogických pracovníků
- vzdělávání a metodické vedení pedagogů, ředitelů a pracovníků školských poradenských služeb

Spolupráce škol a firem
- realizace exkurzí, praxí, stáží, řemeslných dnů ve firmách
- burzy práce, prezentace místních firem a zaměstnavatelů, mapování trhu práce včetně zpětné vazby k absolventům

Rozvoj klíčových kompetencí dětí, žáků, studentů
- vzdělávací akce se zaměřením na funkční gramotnost, polytechniku, cizí jazyky, kreativitu, podnikavost ad.

Základní umělecké vzdělávání a zájmové vzdělávání, podpora nadání
- soutěže, přehlídky, stáže, workshopy, exkurze apod.
- tvorba metodiky pro identifikaci a podporu nadaných a mimořádně nadaných dětí/žáků/studentů

Rovné příležitosti ve vzdělávání
- doučování, podpora školních klubů a zájmových aktivit dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí

Systém prevence rizikového chování dětí a mládeže
- vzdělávací akce pro žáky a pro metodiky prevence, pedagogy a ředitele škol a školských zařízení

Vzdělávání 21



Jakých změn chceme dosáhnout

Karlovarský kraj – kraj nabízející rozmanité sportovní aktivity pro všechny generace.

Co pro to uděláme

Výstavba, údržba a provoz sportovních zařízení
- pasportizace sportovišť v Karlovarském kraji
- dotační program na údržbu a obnovu sportovních zařízení

Spojení vzdělávání a sportu, sportující děti a mládež
- dotační program na podporu sportovní činnosti mládeže
- modernizace sportovišť při školách (tělocvičny, venkovní hřiště) včetně pořízení pomůcek pro netradiční a nové  
  sportovní aktivity
- podpora sportovních aktivit ve školách
- úprava školských vzdělávacích programů – navýšení hodin tělesné výchovy
- finanční podpora pedagogům, kteří realizují sportovní aktivity s dětmi mimo školní výuku

Sportovní akce
- dotační program na podporu sportovních akcí

Sportovní talenti
- vytvoření sportovních center mládeže v kraji
- dotační program na podporu sportovní reprezentace

Sport 23



Jakých změn chceme dosáhnout

Zajistit osobám v nepříznivé sociální situaci podporu při řešení jejich potřeb prostřednictvím efektivně fungující a dostup-
né sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje.

Co pro to uděláme

Dostupnost sítě sociálních služeb
- investiční a neinvestiční podpora terénních a ambulantních sociálních služeb v rámci dotačních programů  
  Karlovarského kraje 
- vzdělávání poskytovatelů v oblastech péče o osoby s poruchami autistického spektra, o osoby s neurodegenerativním  
  onemocněním či o osoby s demencí a v oblasti paliativní péče 
- metodická podpora a vzdělávání sociálních pracovníků obecních úřadů

Ambulantní a terénní služby a zachování sociálních vazeb
- podpora ambulantních a terénních sociálních služeb sociální péče, prevence i poradenství v rámci dotačních řízení
- poskytování přechodných pobytů v rámci celoročních zařízení pobytových sociálních služeb  
- podpora vzniku center duševního zdraví, dobrovolnictví a neformálních pečujících formou zajištění bezplatného  
  vzdělávání a prostoru pro setkávání 

Prevence vzniku a řešení nepříznivé situace sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním  
vyloučením
- podpora činnosti nízkoprahových zařízení pro osoby bez přístřeší a pro děti a mládež 
- volnočasové aktivity a doučování pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel  
- odborné sociální poradenství v oblasti dluhové a právní problematiky a v oblasti rodiny a mezilidských vztahů,  
  osvěta ve finanční gramotnosti 
- podpora aktivit a vzniku neziskových organizací zaměřených na prevenci a řešení sociálních problémů   
- podpora sociálního bydlení

Prevence kriminality a sociálně patologických jevů
- protidrogová politika, prevence kriminality, osvěta a vzdělávání 
- krajské dotační tituly pro tyto oblasti
- podpora služeb sociální prevence a činnosti neziskových organizací působících v oblasti závislostí

Sociální oblast 25



Jakých změn chceme dosáhnout

Zlepšit a zkvalitnit zdravotní služby, zajistit jejich srovnatelnou dostupnost pro obyvatele v jednotlivých částech kraje.

Co pro to uděláme

Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a motivace pro práci ve zdravotnických zařízeních
- motivační příspěvky na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v kraji
- stipendijní program kraje a náborové příspěvky

Vybavenost a dostupnost zdravotnických zařízení
- dostavba krajské nemocnice  
- nákup nových přístrojů a potřebného vybavení 
- podpora a rozvoj elektronického zdravotnictví 
- podpora specializovaných zdravotních center a mobilních služeb
- letecká záchranná služba 
- infrastruktura pro psychiatrickou a specializovanou péči

Elektronické zdravotnictví
- zavádění nových digitálních technologií a propojení digitální infrastruktury 
- podpora systémů pro sdílení informací poskytovatelů zdravotních služeb v regionu  
- spolupráce s fakultními nemocnicemi mimo region 

Zdravý životní styl
- semináře, školení, konference, kurzy, akce Dny zdraví apod. 
- dotační program na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění

Zdravotnictví 27



Jakých změn chceme dosáhnout

Zlepšit kvalitu ovzduší, zajistit zdroje vody, reagovat na klimatické změny, zvýšit podíl odpadu, který se dále využívá  
a zachovat či obnovovat kulturní krajinu a přírodní prostředí regionu, které je její součástí. Ochrana životního prostředí  
a zlepšení jeho jednotlivých složek, udržitelnost zemědělského hospodaření.

Co pro to uděláme

Hospodaření s vodou a ochrana vod, opatření pro zvládání sucha
- propojování, udržitelnost a obnova vodárenských soustav, rozvoj vodovodů a kanalizací obcí
- snížení znečištění vody, šetření s vodou, ochrana zdrojů vody
- zpracování plánů pro zvládání sucha, realizace ochranných opatření proti suchu 
- bránění nadměrné erozi půdy a obnova původní polní fauny a flóry

Povodňová opatření a podpora obcí ohrožených extrémními přívalovými srážkami
- zpracování analýz území pro identifikaci vhodných opatření a jejich realizace, aktualizace a digitalizace  
  povodňových plánů

Odstraňování starých ekologických zátěží a regenerace brownfields 
- sanace starých ekologických zátěží, rekultivace uzemí, revitalizace a nové využití brownfields

Omezení vzniku odpadů a oběhové hospodářství
- podpora kompostování, třídění odpadů, vzniku bezobalových obchodů, re-use center apod.
- výstavba či modernizace zařízení na zpracování směsného komunálního odpadu a jeho energetické využití

Předcházení a snižování úrovně znečišťování ovzduší
- restrukturalizace velkých spalovacích zdrojů, plynofikace obcí, výměna lokálních topenišť na pevná paliva 

Obnova a ochrana přirozených ekosystémů
- mapování a aktivity na obnovení či revitalizaci přírodních poměrů vodních a na vodu vázaných ekosystémů
- omezení výskytu invazních a podpora zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, redukce přemnožených druhů zvěře

Péče o půdu a krajinu a udržitelné zemědělství
- obnova antropogenních struktur ve volné krajině, management půdy v chráněných oblastech   
- letecké vápnění lesů, těžba napadeného porostu a výsadba druhově rozmanitých dřevin

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Životní prostředí a zemědělství 29



Jakých změn chceme dosáhnout

Snížit spotřebu neobnovitelných zdrojů energie a zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie, rozvoj energetické 
infrastruktury.

Co pro to uděláme

Soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE)
- prověřování ekonomické přijatelnosti systémů SZTE oproti stávajícím decentralizovaným zdrojům 
- osvěta v oblasti porovnání nákladových cen tepelné energie, zvýšení informovanosti dotčených subjektů 

Energetický management a úsporná opatření budov a objektů ve vlastnictví kraje
- průběžný monitorovací systém pro každý objekt v majetku kraje 
- provádění plánů pro realizaci úspor na základě analýzy spotřeby, počtu měření a odběrných míst
- zateplování budov, výměny oken, rekonstrukce topných systémů a jejich regulace 
- využívání obnovitelných zdrojů k vytápění a ohřevu teplé vody

Osvěta v oblasti energeticky úsporných opatření
- informační kampaně 
- prezentace vlastních energeticky úsporných opatření a vyhodnocovaných výsledků 
- podpora center veřejných energetiků (konzultační a poradenské činnosti)

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) na majetku kraje a u podnikatelských subjektů
- zmapování stávajících zdrojů a analýza vhodnosti implementace KVET místo stávajícího zdroje tepla 
- realizace pilotního projektu, příprava projektové dokumentace a výběrového řízení na dodavatele KVET 
- předávání zkušeností soukromým provozovatelům zdrojů tepla (semináře, informační letáky)

Obnovitelné a druhotné zdroje energie
- podrobné zmapování potenciálu využití biomasy na území kraje 
- analýza, příprava a realizace projektů obnovitelných zdrojů na konkrétních budovách v majetku kraje
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Jakých změn chceme dosáhnout

Snížit periferialitu kraje jako celku, zvýšit atraktivitu kraje a jeho globální dostupnost, zlepšit dopravní dostupnost  
a obslužnost periferních lokalit v rámci kraje.

Co pro to uděláme

Napojení na evropskou dálniční síť, zlepšení stavu silnic a místních komunikací
- politická podpora kompletní dostavby dálnice D6, osvěta zástupců dotčených území 
- opravy a rekonstrukce komunikací, mostů a silnic včetně průtahů měst a obcí
- budování či úprava odvodňovacího systému a doplnění záchytných či jiných bezpečnostních systémů

Regionální tratě a infrastruktura železniční dopravy
- opravy, rekonstrukce a optimalizace vnitroregionálních a místních železničních tratí, rekonstrukce železničních  
  nádraží a zastávek
- náhrada dieselových železničních kolejových vozidel za elektrifikovaná vozidla

Kvalita a integrace veřejné dopravy, infrastruktura pro využívání veřejné dopravy
- zapojení MHD dalších měst do IDOK, integrace železniční a autobusové dopravy a MHD 
- zatraktivnění MHD – obnova vozového parku, integrovaný tarif, lepší plánování dopravy se zapojením všech dopravců
- rekonstrukce autobusových zastávek, přestupní terminály, parkovací domy a stání, záchytná parkoviště

Cyklistická doprava a podpora dalších udržitelných forem dopravy
- budování, údržba technického stavu a značení cyklostezek a cyklotras 
- rozšiřování cyklopůjčoven, podpora cyklodopravy v rámci veřejné dopravy, podpora sdílení kol v rámci měst ad.
- analýza rozmístění a potřeb realizace plnících a nabíjecích stanic, spolupráce při jejich výstavbě
- propagace a osvěta udržitelných forem dopravy

Bezpečnost v drážním a silničním provozu (BESIP)
- značení a výstražné systémy u přechodů a přejezdů, informační kampaně, dopravní hřiště

Letecká doprava a letiště Karlovy Vary
- prodloužení a rozšíření vzletové dráhy, výstavba parkovacích ploch, zvýšení terminálové kapacity
- finanční pobídky leteckým dopravcům, zřízení autobusové linky Praha – Letiště KV, marketingová a institucionální  
  podpora
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Jakých změn chceme dosáhnout

Veřejná správa schopná efektivně a udržitelně zajistit komunikaci s občany a dalšími institucemi s maximálním využitím 
služeb v oblasti e-Governmentu.

Co pro to uděláme

Efektivní chod úřadu
- postupná digitalizace agend, využívání chytrých řešení ve státní správě a rozšiřování elektronických služeb   
- systém sledování kvality poskytovaných veřejných služeb   
- mapování potřeb obcí a měst s větší mírou využití smart city řešení  
- společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Vybavení pro efektivnější služby veřejné správy a jejich lepší dostupnost
- zavádění metodiky BIM do standardů kraje pro správu nemovitého majetku ve vlastnictví krajské a obecní samosprávy  
  (pasportizace majetku v systému správa majetku, výběrová řízení ad.),   
- pořizování, obnova a zlepšování materiálně-technického vybavení pracovišť a objektů veřejné správy   
- bezbariérovost objektů veřejné správy a občanské vybavenosti

ICT a eGovernment
- rozšíření datových sítí pro připojení k vysokorychlostnímu internetu a zvýšení dostupnosti připojení  
- zajištění podmínek rozvoje sítě internetu věcí a jejího využití  
- implementace digitální technické mapy ČR a centrálního katalogu služeb veřejné správy  
- zajištění kvalitních a dostupných služeb e-Governmentu, využití národního bodu pro identifikaci a autentizaci  
  (eidentita)

Kyberbezpečnost
- reakce na nové hrozby (virtuální realita, rozšířená realita, smarthome, autonomní doprava, sociální sítě pod.)
- vzdělávání a osvěta v oblasti kyberbezpečnosti (semináře, konference, preventivní programy – přednášky a opatření)
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Jakých změn chceme dosáhnout

Systém řízení bezpečnosti schopný reagovat jak institucionálně, tak personálně na stávající i nové výzvy v oblasti  
bezpečnosti a krizového řízení.

Co pro to uděláme

Bezpečnost a krizové řízení včetně vzdělávání
- ochrana měkkých cílů (např. škol, nemocnic, veřejných prostranství, institucí) 
- nastavení krizových a havarijních plánů obcí a kraje 
- průzkum bezpečnosti a pocitu bezpečí obyvatel
- společná cvičení složek IZS 
- podpora přeshraniční spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatel a majetku  
- vzdělávání a osvěta v oblasti prevence, bezpečnosti a krizového řízení

Infrastrukturní a materiální vybavenost v oblasti bezpečnosti a krizového řízení
- realizace společného operačního střediska – projekt SOS112 
- obměna a modernizace technického a materiálního vybavení a infrastruktury složek krizového řízení a IZS  
- náhradní systémy zásobování a komunikace   
- dotační tituly kraje na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů  
- náborové příspěvky a služební byty pro IZS   
- zřízení pracovních skupin k ochraně obyvatelstva a krizového řízení
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Jakých změn chceme dosáhnout

Udržitelný rozvoj regionu založený na propojení strategického a územního plánování a kooperaci s okolními regiony, 
dobrých meziregionálních a mezinárodních vztazích, akcentující kultivaci veřejného prostoru, dostupnost bydlení  
a komunitní život.

Co pro to uděláme

Propojení strategického a územního plánování
- podpora koncepčnosti rozvoje obcí prostřednictvím systematického územního a strategického plánování 
- napojení na národní geoportál územního plánování 

Veřejné infrastruktura a veřejný prostor
- podpora využívání prvků smart city  
- podpora studií veřejných prostranství na území měst i obcí, posílení role architektury a designu 
- zajištění přístupu ke kvalitním veřejným službám v území
- zvyšování atraktivity a odolnosti veřejného prostoru zejména prostřednictvím zeleně
- podpora projektů pro ekonomický rozvoj venkova  
- využití nevyužitých budov a prostor pro volnočasové akce

Dostupnost bydlení
- projekty regenerace sídel a rekultivace území, investiční pobídky pro rekultivaci brownfields  
  pro účely bydlení    
- zajištění dostupného bydlení a budování startovacích bytů 

Spolupráce a komunikace aktérů v regionu včetně participace občanů
- spolupráce a komunikace mezi aktéry v území, lepší vzájemná informovanost 
- participativní aktivity občanů na životě obce a regionu  
- prezentace a komunikace informací, záměrů a cílů, transparentnost rozhodování veřejné správy vůči veřejnosti

Nadregionální a mezinárodní vztahy a spolupráce
- rozvoj a propagace možností přeshraniční spolupráce
- pravidelné setkávání vrcholných představitelů přeshraničních krajů (Sasko, Bavorsko, Karlovarský kraj) 
- intenzivní a systematická komunikace orgánů veřejné správy s příhraničím a vybranými státy EU i mimo EU  
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Co se v posledních letech povedlo
Sociální oblast

Deinstitucionalizace sociálních služeb - výstavba objektů v Aši, Hazlově a Skalné 

Zdravotnictví
Stavební úpravy areálu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v Sokolově 

Otevření prvního kamenného hospicu v kraji v Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče v Nejdku (Rehos)

Doprava
Schválení 4 projektů na nákup CNG autobusů na podporu udržitelné veřejné hromadné dopravy 

Modernizace historických přeshraničních silničních spojení Bad Elster – Hranice a  Plesná - Bad Brambach (-Aš)

Hospodářsky prosperující a atraktivní region
Založení Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i.

Výstavba výzkumného centra BMW u Sokolova

Rozšíření průmyslové zóny v Chebu

Životní prostředí
Kotlíkové dotace - podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji

Regionální rozvoj
Architektonická studie Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary

Kampaň Žijeme regionem

Výstavba depozitáře Krajské knihovny

Sport
IX. zimní olympiáda dětí a mládeže ČR 2020

Cestovní ruch
Zápis Hornického regionu Erzgebirge / Krušnohoří do UNESCO

Výstavba nové lávky na cyklostezce Ohře ve Svatošských skalách a prodloužení vybraných cyklotras

Vzdělávání
Malá technická univerzita v MŠ
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