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Ekonomika a finance

	vyrovnané provozní rozpočty 2022+
	včasná příprava rozpočtu 2022 – počátek/zadání odborům 6/2021, prvotní verze rozpočtu 9/2021
	maximalizace využití externích zdrojů (EU, CZ) k financování krajských aktivit/projektů
	aktivní role při vyjednávání alokace pro KVK z JTF
	aktivní role při zapojení projektů KVK do financování z ITI
	realizace projektů financovaných z externích zdrojů na úrovní alespoň 1 mld. Kč/rok
	uvolnění potřebných financí na přípravu strategických a prioritních projektů
	vytvoření dotačního programu na podporu projektové přípravy žadatelů z území na principu 50/50
	reagovat v průběhu roku na vývoj daňových příjmů
	využít metody garantovaných energetických úspor (EPC) při financování obnovy krajského majetku – úspora investičních výdajů z rozpočtu kraje
	intervence k Ministerstvu dopravy ČR k financování rozvoje Letiště Karlovy Vary s.r.o.


Zdravotnictví 

5 prioritních os:
personální podpora nemocnic - pokračování zejména cílených náborových příspěvků, spolupráce kraje a vysokých škol - prezentace a inzerce, spolupráce s nemocnicemi při zajištění benefitů 
pro zaměstnance, program na podporu studentů při přijímacím řízení na VŠ
	ekonomika a fungování nemocnice - zastavení negativního trendu v hospodaření, jednání 
s pojišťovnami o úhradách, včetně podpory příhraničních regionů cestou AKČR a MZČR, efektivita společných nákupů, zachování KKN v „majetku“ kraje, bez privatizace, podpora dostupnosti specializované péče a centrové péče, dokončení generelu Cheb i Karlovy Vary
	podpora propojení zdravotnických zařízení - elektronizace přenosu informací, včetně komunikace ZZS - nemocnice
	aktivní podpora následné a hospicové péče
zajištění primární péče - praktičtí lékaři, praktičtí lékaři pro děti a dorost a ambulantní specialisté; ve spolupráci s pojišťovnami a lékaři nastavení cílového stavu sítě a počtu lékařů - s tím pak cílené dotační programy a podpora do oblastí, kde chybí nebo je třeba náhrada 

Sociální síť pro všechny, aneb „fakt hustá síť“

Zapojíme širší spektrum expertů do sociální politiky KK a inspirujeme se jinými kraji.
Zásadní, pro efektivní fungování krajské sociální politiky, je personální stabilizace odboru sociálních věcí krajského úřadu.
	Základním principem je partnerský přístup k obcím a poskytovatelům sociálních služeb. 
	Opatření ke zlepšení orientace v systému sociální pomoci a podpory. Možné nástroje 
a prostředky:
	důraz na kvalitní základní sociální poradenství v rámci všech sociálních služeb a sociální práce na obcích, 
	krajské call centrum.
	Pravidelné zjišťování a ověřování potřeb obyvatel v kraji, pružná reakce při potřebných změnách sítě sociálních služeb, kterou kraj garantuje. Možné nástroje a prostředky:
	analýza stávajícího stavu, 
	zavedení systému pro sledování zájemců o služby a volné kapacity, 
	spolupráce s obcemi a poskytovateli sociálních služeb, včetně podpory obcím při zjišťování potřeb na svém území. 
	Pravidelné vyhodnocování dostupnosti a využívání všech zdrojů, které jsou potřebné k tomu, aby systém sociální politiky v kraji byl co nejlepší. Možné nástroje a prostředky:
	využívání informačních systémů pro sledování využívání kapacit sítě soc. služeb,
	důkladné analýzy nákladovosti a komparace dat, vč. srovnání s jinými kraji, 
	lepší využívání dostupných finančních zdrojů, hledání úspor ve službách, 
	snižování administrativní zátěže poskytovatelů i úředníků,
	jednání s obcemi na spolufinancování krajské sítě služeb,
	zapojení poskytovatelů sociálních služeb do revize a tvorby systému financování sítě sociálních služeb,
	revize stávajícího přístupu ke kvalitě služeb, srovnání s praxí v ostatních krajích a 
se zkušenostmi s používáním regionálních karet služeb v KK,
	vyhodnocení dosavadního průběhu kontrol a nové nastavení kontrol vedoucí k pozitivním změnám, nikoliv k destrukci systému a šikaně poskytovatelů, 
	širší využívání finančních zdrojů z EU, projektová podpora všem typům SoS, která povede k jejich modernizaci, větší efektivitě.
	Opatření k tomu, abychom nebyli jen krajem lázní, kam se lidé jezdí léčit, ale abychom byli 
i krajem, kde každý může důstojně žít a dožít. Možné nástroje a prostředky:
	změny k rovnoměrnému regionálnímu nastavení kapacit sítě pobytových služeb, 
	aktivní podpora terénní služby pro seniory, ZTP a PAS,
	podpora všech forem paliativní péče,
	ověření možnosti zapojení soukromého investičního kapitálu, který by umožnil další rozvoj sítě služeb, pokud bude garantovaná kvalita služeb.  
	Podpora sociálního začleňování, obchod s chudobou se musí stát minulostí, podpoříme obce 
a neziskový sektor, aby měly nástroje k začleňování lidí žijících z různých důvodů na okraji společnosti. Možné nástroje a prostředky:
	navážeme spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a s dalšími subjekty, které nabízí řešení, např. s Platformou pro sociální bydlení,
	podpoříme obce metodicky, ale i politickou podporou a lobbingem při tvorbě výzev, například pro sociální bydlení, nebo na podporu konceptu „Housing first“, 
	podpoříme terénní a ambulantní služby zaměřené na podporu ohrožených rodin a dětí tak,
aby tato podpora ve spolupráci s obcemi vedla k trvalému návratu těchto lidí k běžnému způsobu života,
	podpoříme veškeré formy náhradní rodinné péče, 
	pokračujeme v podpoře poradenství zaměřeného na řešení dluhové problematiky, včetně podpory výuky finanční gramotnosti na školách, 
	podpoříme koncept komunitní práce ve vyloučených lokalitách,
	podpoříme sociální podnikání, jako formu sociální podpory a způsob začleňování.

Regionální rozvoj, územní plánování

	odbor regionální rozvoje jako „hlavní nádraží“ s cílem zapojit do rozvoje KK strategicky všechny odbory a organizace KK
	definice cíle rozvoje Karlovarského kraje – kam kraj směřuje, co/čím chce být


Regionální rozvoj
dokončení aktualizace PRKK a jeho implementace do strategických dokumentů KK, napříč všemi odbory
	maximální využití dotačního období 2021 – 2027 
	strategické zapojení územního plánování jako nástroje pro rozvoj kraje, včetně podpory územního plánovaní obcí a měst KK 
	řešení aktuálně nedostatečné sociální infrastruktury – krematorium Karlovarského kraje (podpora stávajícího krematoria Karlovy Vary a i nově vznikajícího v území Doupovského Hradiště)
	podpora venkovských oblastí (např. finanční podpora prostřednictvím POV)
	podpora cykloturistiky a zimních sportů (běžecké lyžování ) -  finanční podpora dílčích aktivit 
a strategické řešení cyklotras a běžeckých tras v kraji; nová strategie rozvoje cyklodopravy KK  
	digitální páteř kraje - kapacitní konektivita v každém městě a obci, internetové připojení, mobilní signál

Územní plánování
pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (zpracování návrhu)
	dokončení zpracování aktuálních územních studií (zaměřených na dopravní infrastrukturu, cestovní ruch, transformaci části regionu), příp. zahájení zpracování dalších územních studií vyplývajících z aktuálních potřeb Karlovarského kraje)
	podpora jednotlivých rozvojových aktivit v Karlovarském kraji dostupnými územně plánovacími nástroji a znalostmi prostorového plánování

Karlovarská agentura rozvoje podnikání - KARP
rozvoj a intenzivní podpora inovačního a konkurenceschopného prostředí v kraji (prostřednictvím implementace Regionální inovační strategie, např. projekt Smart Akcelerátor, finanční podpora inovačních aktivit např. formou voucherů, shoda na formátu Vědeckotechnického parku).
	podpora výzkumných a vývojových aktivit, zvyšování znalosti a know-how u firem, rozvoj spolupráce s vysokým školstvím
	rozvoj podnikatelského prostředí a dalších potenciálů regionu navázané na tradiční obory a nové trendy 
	podpora aktivit a projektů s přidanou hodnotou, tj. které se budou zabývat novými trendy, možnými hospodářskými změnami nebo vysoce odborných činností s ohledem na udržitelný rozvoj území 
	rozvoj školství ve vztahu na hospodářský rozvoj regionu, intenzivní provazba praktické výuky 
na soukromý sektor, zvyšování znalostí žáků a posilování rozvoje talentů
	zlepšení IMAGE Karlovarského kraje - realizace marketingu regionu, se zaměřením na posílení patriotismu a vnímání regionu vhodného pro život, pro budoucnost (podpora současné kampaně „žijeme regionem“)


Fond spravedlivé transformace – FST/JTF
Dlouhodobá vize:
Karlovarský kraj jako celek je úspěšný v čerpání evropských i národních finančních prostředků. Transformace, kterou kraj prošel, pomohla dohnat náskok ostatních regionů a kraj se tak stal konkurenceschopný. Kraji se podařilo rozvinout prostředí postavené na bezemisní ekonomice a zapojil se tak do evropského společenství úspěšných regionů.

Cíle na 2020-2024:
	úspěšné využití JTF v Karlovarském kraji na projekty, které budou mít transformační charakter
	sestavení Plánu spravedlivé územní transformace reflektujícímu požadavky Karlovarského kraje v době po útlumu těžby uhlí
	využití finančních nástrojů Mechanismu spravedlivé transformace a navázání spolupráce s evropskými finančními institucemi (EIB)
	úspěšné čerpání finančních prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci Karlovarského kraje v roli příjemce dotace
	úspěšná administrace Karlovarského kraje prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci prostřednictvím grantových schémat



Cestovní ruch, lázeňství a UNESCO

	výrazné posílení podpory cestovního ruchu a lázeňství ze strany Karlovarského kraje, které povede ke zmírnění socioekonomických dopadů pandemie COVID 19 a následně podpoří jeho odolnost 
a konkurenceschopnost. V rámci ČR a EU je v tomto pro náš region strategickém odvětví velké konkurenční prostředí. Budeme klást důraz na trvalou udržitelnost cestovního ruchu s akcentem na ochranu životního prostředí, ekologickou formu dopravy, místní výrobky, služby a s ohledem 
na kapacitu území. Kraj podpoří otevření infrastruktury cestovního ruchu a jejich benefitů 
pro obyvatele regionu, podpoří vzdělávání a exkurze žáků a studentů v rámci tradičních odvětví.

	zpracování Koncepce podpory památek zapsaných či nominovaných na Seznam světového dědictví UNESCO v Karlovarském kraji, smysluplného dokumentu pro aktéry v území, kteří budou participovat na jeho vzniku.

	aktualizace a vyhodnocení Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje 
a Koncepce rozvoje cestovního ruchu Karlovarského kraje na období 2018 – 2023, které bude probíhat za přispění široké veřejnosti, reagovat na současnou situaci způsobenou pandemií COVID 19 a navrhovat smysluplná opatření k rozvoji a odolnosti cestovní ruchu a lázeňství.
	podpora a rozvoj destinačního managementu v rámci regionu, jehož pomocí nastavíme vhodné podnikatelské prostředí, kde podpoříme ty, kteří nabízejí kvalitní férové služby. Cílem má být zatraktivnění míst v celém regionu a rovnoměrné rozprostření návštěvníků.

	rozšíření činnosti Živého kraje - destinační agentury pro Karlovarský kraj o management cestovního ruchu
	založení oblastní destinační agentury v Krušných horách
	vyřešení managementu a propagace v oblasti lázeňství 
	podpora oblastních a lokálních destinačních agentur

	definování ucelené marketingové strategie KK pro současné a případně i budoucí residenty a firmy Karlovarského kraje, v segmentu cestovního ruchu, lázeňství a kultury. 

	podpora a rozvoj lázeňství se zaměřením na prevenci a léčbu post-covidových syndromů. 
	lázeňství bude propojeno s terapeutickou krajinou a kraj podpoří vznik veřejně přístupných lázní.
	podpoříme zdravý patriotismus ve vztahu k lázeňství
	rozvoj léčebného lázeňství za pomoci Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., který se bude etablovat jako plnohodnotná veřejná výzkumná instituce v následujících oblastech:

	věda a výzkum
	vzdělávání a edukace
	obnova, ochrana a údržba přírodních léčivých zdrojů

standaridizace lázeňské léčby a následná certifikace
	rozvoj regionu
	finanční, projektová a metodická podpora „Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří“ zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO:

	aktivní spolupráce se Svobodným státem Sasko a Ústeckým krajem za účelem nastavení 
a realizace společného destinačního managementu
	podpora vzniku návštěvnických center - Zenkerova vila jako centrum Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří a dalších

	finanční, projektová a metodická podpora Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v rámci nominace „Slavné lázně Evropy“ 

podporu nominovaným či zapsaným statků na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO bude poskytovat nová „rozvojová agentura“, která se bude mj. věnovat poradenské činnosti, předprojektové přípravě a pomoci s výběrovými řízeními a se získáváním finančních zdrojů. 
Školství, mládež a sport 

Investiční priority
příprava velkých prioritních investičních projektů, jejich zahájení v tomto volebním období:
	ISŠ Cheb – propojení budov
	VOŠ Cheb – rekonstrukce a stěhování (ve spolupráci s městem Cheb)
	SŠŽ Sokolov – novostavba 
	ISŠTE Sokolov – dílny a sportovní hala (ve spolupráci s městem Sokolov)
	SPŠKS Karlovy Vary – novostavba a rekonstrukce


	stanovení priorit investičních akcí s rámcovým časovým rozvržením ve střednědobém horizontu


Koncepční priority
vypracování „Strategie vzdělávání Karlovarského kraje“ s cílovým stavem pro rok 2030; základem je odborná debata k současné síti a kapacitě středních škol
vypracování „katalogu činností“ – nabídka administrativní podpory krajského úřadu 
v definovaných oblastech ředitelům škol a tím jim snížit administrativní zátěž (např. veřejné zakázky, GDPR)
aktualizace dotačních programů v oblasti školství se zaměřením na tituly pro celoživotní vzdělávání, mimoškolní aktivity a nadané studenty
	zvyšování kvality vzdělávání a poskytování školských služeb ve školách a školských zařízení 
na území Karlovarského kraje:
prioritním cílem je snížení míry předčasných odchodů ze vzdělávání
	podpora implementace prvků duálního vzdělávání do středních odborných škol
	podpora kariérového poradenství, výchovného poradenství, činnosti školního psychologa 
a podobných; podpora i dalších nepedagogických pracovníků
	podpora zájmového, uměleckého a jazykového vzdělávání
	finanční podpora pedagogických pracovníků (stabilizační a náborové příspěvky, stipendijní program); možnost doplnění vzdělávání i pro učitele 2.stupně ZŠ
	modernizace školského portálu
	dialog mezi řediteli SŠ a ZŠ
	permanentní snaha o rozšiřování možnosti univerzitního studia v Karlovarském kraji


Sport
aktualizace a přepracování koncepčního materiálu „Plán sportu Karlovarského kraje  2018-2023“ včetně pokračování pasportizace sportovišť v kraji
	diskuse nad podporou významných sportovních akcí na území Karlovarského kraje
	diskuse a nastavení pravidel k podpoře vrcholového a profesionální sportu 
	prohloubení spolupráce se sportovními organizacemi
	výstavba, údržba a provoz sportovních zařízení v majetku obcí, měst a sportovních organizací 
na území kraje – prostřednictvím krajského dotačního programu

	zlepšení sportovní infrastruktury ve školských zařízeních
	vznik sportovního portálu Karlovarského kraje ve spolupráci s krajskou sekcí ČUS
	propojení sportu pro veřejnost a pořádání sportovních akcí např. s oblastí cestovního ruchu, rozvoje a propagace regionu



Oblast kultury, kulturní a kreativní odvětví

	zpracování nové koncepce kultury a kulturních a kreativních odvětví
	zvýšení finanční a mediální podpory kulturních aktivit reprezentujících kraj na regionální a nadregionální úrovni 
	vytvoření nových projektových záměrů v oblasti kultury v rámci programů přeshraniční spolupráce (Bavorsko a Sasko) 
	podpora výrazných osobností působících na kulturní scéně KK (ocenění, stipendia pro začínající umělce atd.)
	inovace dlouholetých festivalových a dalších projektů s důrazem na edukaci pro všechny generační skupiny s využitím nových nástrojů prezentace 
	podpora uměleckých aktivit a kulturního života v regionu
	vytváření vztahu dětí ke kultuře pomocí programu „Děti, mládež a kultura“ v rámci podpory rozvoje vzdělávání obyvatelstva KK v oblasti kultury
	vytvoření katalogu organizátorů kultury, sálů, nahrávacích studií, kreativních center obecně, 
za účelem jejich podpory 
	návrh a realizace budoucího využití národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech podpora ochrany archeologického kulturního dědictví KK, nakládání s novými archeologickými, včetně prezentace nejcennějších nálezů veřejnosti novými elektronickými nástroji

financování archeologických výzkumů neinvestorských staveb, řízené spolupráce s obecně prospěšnými společnostmi (zapsanými ústavy), vzniku archeologického vědeckého centra Karlovarského kraje, popularizaci archeologického kulturního dědictví a vznik archeoskanzenů
podpora rozvoje příspěvkových organizací zřizovaných KK v oblasti kultury, zefektivnění jejich činnosti a přiblížení veřejnosti tak, aby se staly významnými kulturními centry v regionu
	zavedení akvizičního fondu
	rozšíření kapacity depozitárních prostor, která je v současnosti nedostatečná
	rozvoj a využití kulturních a kreativních odvětví s cílem vytvoření kreativního centra
	vytvoření krajského systému řízení kulturních a kreativních odvětví – propojení aktérů v oblasti tradičních odvětví a řemesel, paměťových institucí s podnikatelským sektorem
	podpora kreativního vzdělávání jak dětí, tak pedagogů
	propagace aktivit v oblasti kultury a památek
	vytvoření webových aplikací pro potřeby kultury a památkové péče KK (po předchozí analýze zadání, plánování postupu a popisu očekáváných výsledků)
	realizace sběrného dokumentárního filmu pro účely prezentace kulturního dědictví Karlovarského kraje (např. Císařské lázně, NKP…)
inovace dosavadní prezentace národních kulturních památek, kulturních památek, lázeňské architektury, městských památkových rezervací a zón, atd.



Památková péče 

Karlovarský kraj je krajem s nejvyšším počtem ohrožených kulturních památek v republice

dopracování koncepce památkové péče KK na období 2021-2030
	snížení počtu ohrožených kulturních památek v KK
	navýšení objemu finančních prostředků z rozpočtu KK na záchranu a obnovu kulturního dědictví kraje
	přehodnocení pravidel a vyšší finanční podpora dotačního programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí – každoročně o 500 tisíc Kč
	zpracování metodiky pro žadatele a vlastníky kulturních památek
	v rámci zákonodárné iniciativy společně s ostatními kraji iniciovat změnu daňového systému 
na kompenzaci vlastníkům nemovitostí kulturních památek, za omezení v důsledku výkonu státní správy v oblasti památkové péče


Správa majetku

	zavedení elektronické pasportizace nemovitého majetku kraje včetně majetku svěřeného 
do správy příspěvkovým organizacím kraje nebo společnostem založených krajem (evidence, smluvní závazky, zhodnocení jeho technického stavu, plán investic, efektivní správa provozu budov s dopadem na transparentní a ekonomicky výhodnější nákupy služeb a energií)
	zajištění podpory transparentní a efektivní správy při nakládání s majetkem kraje, dohled 
nad správou majetku kraje, který je svěřený do správy příspěvkovým organizacím
	průběžné vyhodnocování využitelnosti a potřebnosti veškerého majetku ve vlastnictví kraje
	nepotřebný nemovitý majetek bude přednostně nabízen k využití obcím, v jejichž katastrálním území se tento majetek nachází, nebude-li o majetek zájem, bude bez zbytečného odkladu nabízen prostřednictvím realitního serveru, inzerce a webového portálu kraje
	pokračování v majetkoprávním vypořádání krajského majetku, zejména silnic II. a III. třídy, místních komunikací a chodníků mezi krajem, obcemi, fyzickými, právnickými osobami a státem
	koordinace a zajišťování činností souvisejících s převody nemovitých věcí, a to z i do vlastnictví kraje, včetně podání návrhů na vklad do Katastru nemovitostí České republiky
	koordinace a administrace průběžné aktualizace pojištění veškerého majetku kraje, snaha o jeho maximální výhodnost, úspornost a ochranu včetně majetku spravovaného příspěvkovými organizacemi
	metodická pomoc a součinnost při správě majetku svěřeného příspěvkovým organizacím a podílení se na kompletním majetkoprávním vypořádání, které vyplývá z ukončovaných projektů kraje



  Investice

Oblast zadávání veřejných zakázek 
pokračování v rozšiřování aplikace dynamických nákupních systémů a na to navazujících centrálních nákupů pro kraj a jeho příspěvkové organizace směřující k zefektivnění nákupů krajských institucí spočívající ve snížení administrativy organizací a dosažení výhodnější úrovně cen
	zavedení poskytování informací s plánem veřejných zakázek na daný rok dodavatelům 
pro možnosti plánování jejich případných kapacit na základě získaných předběžných informací 
a získávání znalostí o možnostech trhu (forma např. „meet the buyer“)
	preference vícekriteriálního hodnocení nabídek, nejen  striktně na cenu, a zavádění kvalitativních hodnotících kritérií, tak aby zadavatel obdržel plnění v nejvyšší možné kvalitě odpovídající uhrazené ceně

Oblast grantových schémat
pokračování v zavádění centrálního místa administrace dotačních programů Karlovarského kraje směřujícího k maximálnímu sjednocení postupů a personálních kapacit pro usnadnění orientace a práce žadatelů
	administrace případných dalších vln Kotlíkových dotací

Oblast přípravy a realizace investic
zavedení metodiky BIM (Building information modeling/management) při přípravě a následné realizaci staveb
	zaměření zvýšení pozornosti na předpokládané náklady životního cyklu připravovaných staveb
	snaha o maximální snížení provozních nákladů rekonstruovaných staveb,
	snaha o zavádění prvků „Smart building“ pro inteligentní řízení budov (využívání inovativních řešení, snižování spotřeby energií a využívání obnovitelných zdrojů) a to již ve fázích studií 
a projektových dokumentací

Prioritní Investiční akce, na kterých se podílí OI
dokončení revitalizace nemocnice v Chebu
	dořešení havarijního stavu budovy Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary – výstavba budovy dle vítězného architektonického návrhu,
	výstavba budovy společného operačního střediska SOS 112,
	řešení zázemí Střední školy živnostenské Sokolov v souvislosti se zajištěním existence pobočky Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze a pobočky Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové v Sokolově


 Doprava

pokračovat v procesech modernizací a rekonstrukcí krajských silnic II. a III. třídy a zdrojově využívat nejen finanční prostředky z krajského rozpočtu, ale v maximální možné míře využívat evropských dotací a státního rozpočtu
	aktivní podpora obcí a měst Karlovarského kraje a dalších vlastníků v jejich úsilí opravovat, rekonstruovat a modernizovat místní komunikace a účelové komunikace v jejich vlastnictví s cílem především zvyšovat bezpečnost silničního provozu
	aktivní spolupráce s Ministerstvem dopravy ČR, se Státním fondem dopravní infrastruktury ČR, s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s ostatními kraji i obcemi a s dalšími právnickými a fyzickými osobami za účelem urychlení dostavby dálnice D6 na všech chybějících úsecích, včetně iniciace souvisejících obchvatů měst a obcí (obchvaty na silnici I/21, přeložka silnice I/20 Toužim – Žalmanov v návaznosti na dostavbu D6) a iniciace řešení doprovodné komunikace II/606 mimo zastavěné území obce Žalmanov

	aktivní spolupráce s Ministerstvem dopravy ČR, se Státním fondem dopravní infrastruktury ČR, s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s ostatními kraji i obcemi a s dalšími právnickými a fyzickými osobami za účelem pokračování dostavby silnice I/13 a to optimálně jako čtyřproudé silnice
	dokončení projektové přípravy rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy mezinárodního letiště Karlovy Vary pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti a zajištění realizace formou investice spolufinancované z jiných, než krajských zdrojů (program státní podpory, EU apod.)
	jednání s ústředními orgány státní správy, ve spolupráci s ostatními kraji, o podpoře regionálních letišť z centrální úrovně; jednání s vedením Letiště Praha, a.s. o možnosti převzetí nebo vstupu
 do společnosti Letiště Karlovy Vary, s.r.o.
	rozšíření stávající finanční podpory státu, ve spolupráci s MD ČR,  pro oblast ochrany civilního letectví před protiprávními činy i na oblast investic do strategické infrastruktury páteřních regionálních letišť ČR a do provozních nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti a záchranné 
a požární služby
	podpora Sdružení Karlovarského kraje pro rozvoj nových leteckých linek a ve spolupráci s městem Karlovy Vary zajištění finančních prostředků pro incentivní program na podporu nových linek
	příprava letiště na implementaci projektu European Entry-Exit System (EES) týkající se příletů 
a odletů cestujících mimo území Schengenského prostoru
	optimalizace a modernizace veřejné dopravy a dopravní obslužnosti Karlovarského kraje za využití spolupráce Karlovarského kraje, dopravců, měst a obcí na konceptu konvence o Integrovaném dopravním systému Karlovarského kraje (IDOK)
	propojování jednotlivých druhů dopravy za účelem sjednocení organizačně ekonomických, tarifních a dopravních soustav dopravních společností s cílem zajišťovat účelnou, efektivní 
a kvalitní dopravní obsluhu území při zapojení všech významných subsystémů veřejné dopravy
	trvalý rozvoj a zkvalitnění služby veřejné osobní dopravy na území Karlovarského kraje, udržení 
a zvýšení podílu veřejné osobní dopravy prostřednictvím jednotné koordinace, organizace 
a integrace dopravy
	podpora ekologické veřejné linkové dopravy  - provoz vlastními novými ekologickými CNG autobusy
	podpora odstraňování bariér přístupu k veřejné linkové dopravě osobám hendikepovaným 
	aktivní podpora rozvoje sítě plnících stanic CNG na celém území kraje s podmínkou zajištění možnosti využívání a přístupu veřejnosti
	zachování konkurenčního prostředí ve veřejné autobusové linkové dopravě a provoz převážného objemu veřejné linkové dopravy na základě zadávacího řízení
	vytvoření podmínek pro přímé zadání provozu veřejné linkové dopravy malým, regionálním dopravcům a reálné dokončení procesu uzavírání smluv
	stabilizace zajištění provozu veřejné autobusové linkové dopravy v režimu veřejných služeb uzavřením nových dlouhodobých smluv s podmínkou využívání ekologických CNG autobusů s cílem výrazného snížení zatížení životního prostředí emisemi z provozu dopravy a ke zvýšení kultury cestování
	nediskriminační přístup ke konkurenčním drážním dopravcům, udržení konkurenčního prostředí v drážní dopravě na území Karlovarského kraje uzavřením dlouhodobé smlouvy s GWTR
	dokončení realizace zavedení provozu nových elektrických spěšných vlaků na ose Karlovy Vary – Sokolov - Cheb – Mariánské Lázně - Plzeň a zpět a dlouhodobé zajištění tohoto provozu
	podpora obnovy železničních kolejových vozidel na neelektrifikovaných regionálních tratích přechodem od naftových agregátů k čisté energii (vodíkové, hybridní vlaky)
	podpora rozvoje dalších typů doprav – cyklodoprava a další sezonní doprava (skibusy) a její zavedení do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje; podpora dětských dopravních hřišť a cyklostezek
	podpora zvyšování bezpečnosti na zastávkách veřejné linkové dopravy 
	podpora oprav a modernizace železničních tratí s důrazem na bezbariérovost přístupu cestujících na stanicích a zastávkách a zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech
	podpora oprav a modernizace za účelem obnovení provozu osobní a v souvislosti očekávanou těžbou lithia rovněž nákladní dopravy na traťovém úseku Horní Slavkov, Kounice- Horní Slavkov – Loket – Nové Sedlo
	udržení dělby práce mezi autobusovou a drážní veřejnou osobní dopravou především v periferních oblastech kraje
	podpora procesů digitalizace krajské silniční sítě silnic II. a III. třídy a na základě jejího vyhodnocení přijetí opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu
	podpora souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Karlovarského kraje, včetně mostů a včetně spolupráce s místními samosprávami na řešení průtahů měst a obcí
	podpora běžné údržby silnic  II. a III. třídy z rozpočtu Karlovarského kraje, včetně mostů
	podpora revitalizace a transformace území postiženého těžbou hnědého uhlí, včetně zajištění finančních prostředků určených na dokončení a zprovoznění testovacího polygonu BMW 
u Sokolova dle uzavřeného memoranda o spolupráci



 Životní prostředí

	zvýšení retenční schopnosti krajiny v rámci přizpůsobení změně klimatu (zpracování studie vhodných lokalit pro malé vodní nádrže)
	optimalizace využívání nerostných surovin ve vazbě na rozvojové záměry na území kraje (Regionální surovinová koncepce)
	zamezení zhoršení kvality ovzduší zřizováním lokálních zdrojů (zákonodárná iniciativa 
na odpojování od CZTE)
	zpracování nové koncepce environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty a vytvoření dotačního programu, který by reflektoval nově stanovené cíle
	spolupráce s AOPK na vytváření nové CHKO – Krušné hory



 Rozvoj venkova a zemědělství

	akcent na problematiku Rozvoje venkova a zemědělství (v rámci ORR), přímé zapojení dalších odborů při řešení konkrétních případů řešených obcemi v území
zjednodušení dotačního titulu Programu obnovy venkova pro rok 2022 a dále

alokace finančních prostředků pro POV na zbývající tříleté období 2022-2024 v rozsahu 90 -105 mil Kč
stanovení a fixace alokované částky pro obec (např. částka na počet obyvatel)
	metodická pomoc obcím do 500 obyvatel s administrací dotací z POV MMR
	motivační semináře pro starosty
	definice možné spolupráce se zemědělským sektorem (semináře, školení, dotační tituly)


 Přeshraniční spolupráce

	zintenzivnění přeshraniční spolupráce prostřednictvím konkrétních aktivit (např. v rámci projektů CLARA 4 - Sasko, CLARA 4 - Bavorsko)
	profesionální a intenzivní metodická  podpora a aktivizace žadatelů v rámci přeshraničních projektů (CZ-SN/CZ-BY)  
	navázání úzké spolupráce s okresy v Bavorsku a Sasku podél hranice s Karlovarským krajem

	oživení a rozvoj spolupráce v rámci podepsaného memoranda s Metropolitním regionem Norimberk


 Bezpečnost a krizové řízení

	pokračování přípravy a realizace integrovaného dispečinku IZS - Společné operační středisko SOS 112

vyšší podpora programů bezpečnosti a prevence kriminality
průběžná analýza bezpečnostní situace v kraji a vyhodnocování rizik
pokračování podpory HZS KVK a JSDH na zhodnocení technického vybavení
	podpora a možné rozšíření Bezpečnostního portálu KVK (BezPort) – veřejné a chráněné sekce Bezpečnostní portál KvK (kr-karlovarsky.cz)

podpora a možné rozšíření systému MicroRescue (IS Hromada) k řešení problematiky HPO 
v podmínkách kraje
realizace aktivit v oblasti ochrany měkkých cílů – zejména Bezpečné veřejné prostranství 
a Bezpečná škola apod.
realizace aktivit v oblasti kyberbezpečnosti – školy + zájmová skupina (senioři, děti, osoby s nízkou finanční gramotností)
	realizace aktivit v oblasti nelátkových závislostí (drogová problematika)


