
KARLOVARSKÝ KRAJ 

     Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

 

 

U s n e s e n í 

z 28. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 

konaného dne 3.2.2016 v 16.00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni: pánové Čekan, Pojar, Zima, Balatka, Hora (do 16:20), Balcar, paní Stránská 

Omluveni: pan Schaller, Kroupa 

Ostatní zúčastnění: pánové Musil, Novotný, Veselý, Švajgl, paní Dimová, Urbanová 

                                 

Jednání bylo zahájeno v  16:00 hodin a bylo ukončeno v 17:40 hodin předsedou Výboru pro regionální 

rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje. Členové Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva 

Karlovarského kraje schválili následující program: 

 
2. Informace o evaluaci Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, dotačního titulu 

1 - Inovační vouchery 2012-2015 

3. Informace o plnění Strategie konkurenceschopnosti za rok 2015 

4. Evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020  

5. Program obnovy venkova – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4  

6. Informace o účasti Karlovarského kraje na veletrzích a výstavách prostřednictvím ORR v roce 2016  

7. Zpráva o dokončení realizace vyznačení běžeckých tras v Krušných horách 

8. Závěr 
 

pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0   (odešel p. Hora 16:20) 
 

Program jednání: 

 

2) Informace o evaluaci Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje,  

    dotačního titulu 1 - Inovační vouchery 2012-2015 

 
usnesení č. 168/02/16 

 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí Informace o evaluaci Programu rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, dotačního titulu 1 - Inovační vouchery 2012-2015. 

 

pro:    6  proti: 0 zdržel se: 0                                      

 

3) Informace o plnění Strategie konkurenceschopnosti za rok 2015 

 

usnesení č. 169/02/16 
 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí zprávu o plnění opatření ze Strategie rozvoje 

konkurenceschopnosti Karlovarského kraje za rok 2015, kterou předložila Karlovarská agentura 

rozvoje podnikání, příspěvková organizace. 
 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0   
      

4) Evaluace Program rozvoje Karlovarského kraje 2014 – 2020  

 

usnesení č. 170/02/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí Závěrečnou evaluační zprávu a Monitorovací zprávu 

PRKK 2014 – 2020 – za sledované období 2014 a 2015. 

 

pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0    
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5) Program obnovy venkova – návrh rozdělení příspěvků dotační titul 4  

 

usnesení č. 171/02/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj souhlasí s předloženým návrhem rozdělení dotací v rámci Programu obnovy 

venkova 2016 - dotační titul 4, dle přílohy a doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení 

dle návrhu. 

 

pro: 6              proti:         0         zdržel se:    0 

 

           6) Informace o účasti Karlovarského kraje na veletrzích a výstavách prostřednictvím ORR  

                v roce 2016  

 

usnesení č. 172/02/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí informace o účasti Karlovarského kraje na veletrzích a 

výstavách v roce 2016 prostřednictvím odboru regionálního rozvoje 

  

pro: 6  proti: 0 zdržel se: 0 

 

7) Zpráva o dokončení realizace vyznačení běžeckých tras v Krušných horách 

 
usnesení č. 173/02/16  

 

Výbor pro regionální rozvoj bere na vědomí zprávu o dokončení realizace vyznačení běžeckých tras 

v Krušných horách.  

 

pro: 6              proti:         0         zdržel se:     0      

 

          

 

 

V Karlových Varech dne 3.2 2016 

Zapisovatel: Ing. Martina Fučíková 

 

 

 

                   Bc. Pavel Čekan, předseda v.r. 

Výbor pro regionální rozvoj Zastupitelstva Karlovarského kraje 


