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Průlomový triumf diplomacie Karlovarského kraje:

Společné prohlášení o spolupráci
se Saskem a s krajem Chemnitz
ropské záležitosti Stanislawa
Tillicha a vládního prezidenta
regionu Chemnitz Karla Noltzeho zúčastnili také hejtman
Ústeckého kraje Jiří Šulc a
hejtman Libereckého kraje Pavel Pavlík.
I když Ústecký a Liberecký
kraj také sousedí se Saskem,
dokument zatím se saskou
stranou podepsal pouze Karlovarský kraj.
"Věřím, že po příkladu Karlovarského kraje půjdou v jeho
Karlovarský kraj je prvním stopách také Ústecký a Libez nových českých krajů, kte- recký kraj. Na partnerství také
rému se podařilo mezinárodní s těmito kraji jsme připravesmlouvu o spolupráci po více ni," poznamenal na adresu dinež šestiměsíčním diploma- plomatického prvenství Kartickém jednání podepsat.
lovarského kraje saský ministr
Jednání se vedle karlovar- Stanislaw Tillich.
ského hejtmana Josefa Pavla,
"Podepsaný dokument zazástupců českého minister- tím neobsahuje žádné konstva zahraničních věcí, saské- krétní projekty, ale vymezuje
ho ministra pro spolkové a ev- oblasti, v nichž hodláme v bu-

doucnu spolupracovat. To ovšem neznamená, že by za desetiletí přeshraniční spolupráce zatím žádné projekty nevznikly a nerozvíjely se. Za
všechny bych chtěl připomenout například velmi úspěšný
a dnes již tradiční festival Mitte Europa − Uprostřed Evropy,"
odpověděl novinářům na tiskové konferenci po podpisu
společného prohlášení přímo
v Pruském sále Poštovního
dvora hejtman Josef Pavel.
Význam podpisu společného prohlášení Karlovarského
kraje a spolkové země Sasko
je do značné míry precedentní
a spočívá hlavně v tom, že
partnery pro německé spolkové země začnou být na české straně právě nové české
samosprávné kraje.
Podporu projektu vzájemné
přeshraniční spolupráce za-

Karlovarský kraj chce pomocí prostředků z programu
Phare 2000 připravit podmínky pro všestranný rozvoj lidských zdrojů, který v budoucnu umožní regionu snáze
se vypořádat s nezaměstnaností. Jedním z hlavních cílů
je v kraji připravit dostatečné
množství odborníků schopných po vstupu České republiky do Evropské unie zajišovat kvalitní projekty pro čerpání peněz ze strukturálních
fondů. Projekt 10. května v
Karlových Varech ocenil velvyslanec Evropské komise v
ČR Ramiro Cibrián.
"Projekt je na první pohled
velmi dobře připraven. Budeme jej ještě velmi důkladně
zkoumat, ale jsem přesvědčen,
že se na jeho financování dohodneme, protože podpora
rozvoje lidských zdrojů je jednou z priorit evropských fondů," uvedl Cibrián na tiskové
konferenci.
Karlovarský kraj chce z programu Phare 2000 získat na
realizaci projektu kolem půl
milionu eur. Projekt by měl
být zahájen na podzim a trvat
jeden rok. Jedním z výsledků
by měl být i vznik centra regionálního
vzdělávání.
Prvním krokem bude podle
představitelů kraje zmapování
potřeb Karlovarského kraje z
hlediska zaměstnanosti, vzdě-

ce, obecních a městských úřadů, hospodářské komory a
dalších. Projekt počítá i s vytvořením krajské rady pro lidské zdroje, jejímiž členy by
měli být zástupci úřadů práce,
Českého statistického úřadu,
školství, vzdělávacích institucí
i tripartity. Rada by měla koordinovat činnost všech subjektů zapojených do rozvoje lidských zdrojů v kraji.

Ve čtvrtek 23. května 2002 došlo
v rámci jubilejního
10. zasedání Česko−saské
pracovní skupiny v Karlových
Varech k podpisu Společného
prohlášení o spolupráci mezi
Karlovarským krajem, Svobodným
státem Sasko a saským vládním
krajem Chemnitz.
Podpis dokumentu znamená
průlom v mezinárodní diplomacii
na úrovni vyšších územně
správních celků.

Společné prohlášení o spolupráci v karlovarském Poštovním dvoře
podepsali (zleva): hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel, ministr
saské vlády pro spolkové a evropské záležitosti Stanislaw Tillich a
vládní prezident vládního kraje Chemnitz Karl Noltze.

Kraj tvoří vlastní koncepci
odpadového hospodářství
Veřejné projednání první
etapy Koncepce odpadového
hospodářství Karlovarského
kraje přitáhlo 23. května na
krajský úřad 18 lidí.
"Z diskuse, do které se zapojovali
především
zástupci
podnikatelských subjektů, mám
dobrý pocit. Účast
mě překvapila, je to úspěch," říká vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství krajského
úřadu Eliška Vršecká (na fotografii). Podle ní je důležité
do projednávání materiálů
stále více vtahovat veřejnost.
Ta se v problematice zatím
příliš neorientuje.
"Podle mých odhadů se aktivnější role veřejnosti při pro-

jednávání dokumentů dočkáme nejdříve za 5 let," dodává
Eliška Vršecká.
Projednávaná koncepce odpadového hospodářství kraje
přinese analýzu druhů a
množství odpadů, zařízení k
nakládání s odpady a návrhy,
jak dále nakládat s odpady v
našem kraji. Nevelký Karlovarský kraj bude v tomto ohledu samozřejmě spolupracovat
se sousedními kraji − Plzeňským a zejména Ústeckým.
Souběžně se zpracováváním
koncepcí v krajích probíhá
tvorba Plánu odpadového
hospodářství České republiky.
Ten má být vládou schválen
na podzim letošního roku.
"V příštím roce budou v návaznosti na republikový plán
zpracovávat plány odpadového hospodářství už jednotlivé
kraje," uzavírá vedoucí odboru.

KRÁTCE
Balneologická knihovna zůstává v Karlovarském kraji
O budoucnosti fondu unikátní balneologické literatury jednali
27. května v Karlových Varech hejtman, přednosta OkÚ Karlovy
Vary Martin Machoň, ředitelka Krajské knihovny Karlovy Vary
Eva Žáková a Stanislav Tůma, ředitel odboru vzdělávání a vědy
ministerstva zdravotnictví. Sbírka 1.757 svazků a 367 časopisů
bude převedena do krajské knihovny v Karlových Varech. V
zájmu zachování balneologické sbírky v regionu jejího původu
nedávno rezolutně vystoupil hejtman Josef Pavel.
"Shodli jsme se na tom, že knihovna zůstane v kraji za
podmínek určených smlouvou," vysvětluje hejtman. Právníci
ministerstva a kraje do konce června vytvoří návrh smlouvy o
trvalé zápůjčce, jež stanoví podmínky, za kterých balneologická sbírka v sídelním městě Karlovarského kraje zůstane.

Pracovní setkání pořádá vedení kraje dvakrát do roka.
Prvního setkání v květnu 2001
se zúčastnilo 62 starostů. V
prosinci 2001 jich přišlo sedmdesát a nyní již osmdesát.
"Starostové stále aktivněji
vstupují do diskusí k jednotlivým výstupům a kladou referujícím množství otázek. Za
prohlubující se zájem o spolupráci bychom chtěli všem starostům poděkovat," dodává
mluvčí.

Plné znění dokumentu je
dostupné na internetové stránce Karlovarského kraje
www.kr−karlovarsky.cz
v části Hejtmanské listy.

Karlovarský kraj představil velvyslanci
Evropské unie projekt lidských zdrojů

Na tiskové konferenci Ramiro Cibrián (vpravo) zdůraznil: "Připravte si rychle co nejvíce projektů. Karlovarský kraj je jeden z nejlépe připravených krajů na vstup do Unie v celé ČR!" Hejtman Josef Pavel
dodal: "Jsem rád, že na setkání přijali pozvání představitelé různých institucí z celého regionu, a mohli
jsme si tak prodiskutovat názory na to, co všechno je potřeba udělat k čerpání prostředků z EU."
lávání, profesní struktury obyvatelstva a nabídky pracovních míst.
"Velkým problémem kraje
je například malý počet vysokoškolsky vzdělaných lidí," řekl hejtman Josef Pavel.
Analýza zhodnotí i nabídku
a možnosti jednotlivých subjektů podílejících se v kraji
na rozvoji lidských zdrojů, tedy například škol, úřadů prá-
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Krajská databáze podporuje
především regionální firmy

O setkání s vedením kraje
zájem starostů roste
V pátek 17. května 2002 se
uskutečnilo již třetí setkání
vedení Karlovarského kraje se
starosty měst a obcí a s přednosty okresních úřadů Karlovarského kraje.
"O setkání s hejtmanem Josefem Pavlem, jeho zástupci,
ředitelem krajského úřadu a s
dalšími pozvanými hosty mají
starostové stále větší zájem,"
rekapituluje pracovní schůzku v Poštovním dvoře v Karlových Varech tiskový mluvčí
kraje Tomáš Svoboda.

počaté Karlovarským krajem
vyjádřil vedle senátora Přemysla Sobotky také náměstek
ministra zahraničních věcí Rudolf Jindrák: "Spolupráce mezi
Karlovarským krajem a Svobodným státem Sasko bude
mít plnou podporu ministerstva zahraničních věcí i české
vlády."
Diplomatické úsilí Karlovarského kraje bude nyní směřovat k prohloubení a zintenzivnění započatých rozhovorů, jejichž cílem je podpis obdobné partnerské dohody s
dalším sousedním regionem −
se Svobodným státem Bavorsko a s bavorským vládním
krajem Oberfranken.

Setkání starostů 132 měst a obcí Karlovarského kraje s hejtmanem,
jeho zástupci, ředitelem krajského úřadu a dalšími pozvanými hosty
se konají dvakrát ročně - vždy v květnu a v prosinci - v Sále Labitzkého
v Poštovním dvoře v Karlových Varech.

Databáze uchazečů o veřejné
zakázky zadávané Karlovarským krajem, kterou letos zjara
zřídil odbor investic krajského
úřadu, nemá v České republice
zatím obdoby. "Náš registr slouží hlavně podpoře regionálním
firmám a podnikatelům. Poskytuje nejen naprostou transparentnost, ale i metodickou pomoc příspěvkovým organizacím
kraje při zadávání veřejných zakázek. Je zaměřen zejména na
stavební zakázky, které kraj bude zadávat velmi často," vysvětluje vedoucí odboru Radek

Havlan. Formulář dobrovolné
přihlášky do seznamu firem je
bezplatný. Zájemci jej získají
přímo na odboru, poštou, faxem, e−mailem nebo stažením
z internetové stránky kraje.
"Zájem o zápis do databáze firem je velký. Ze 150 přihlášek
jsme jich vyplněných zaevidovali již 60. Kladný ohlas jsme
zaznamenali i u profesních komor," doplňuje Radek Havlan.
Databáze se bude aktualizovat
každý kalendářní rok. Uzávěrka
aktualizací se bude provádět
vždy v listopadu.
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