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Usnesení 

ze  4. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro inovace, vědu a výzkum, smart region  

a informační technologie, 

 

konaného dne 12.04.2021 od 15:00 hodin formou videokonference 

 

 

Přítomni:  Ing. Šimon Barczi, MDP (odchod v 16:30), Bc. Marek Frisch, 

                                    RNDr. Adam Klsák,  Mgr. Ondřej Štych, Petra Našová, Jan Růžička,  

Bc. Ondřej Behina, Zdeněk Süssenbeck, Michal Šťovíček (příchod 15:10),  

Ing. Jan Vrba, Lucie Hostašová, Ing. Jan Stehlík  

             

 

Omluveni:   --- 

 

Nepřítomni:              Karel Vít 

 

Ostatní zúčastnění: Ing. Jiří Heliks, Ing. Jana Bělohoubková, Ing. Petr Klíček, 

Ing.arch. Vojtěch Franta, Petr Vašta MSC., MBA , PhDr. Kamila Voštová, 

Ing. Michaela Korandová 

  

 

 

Jednání zahájil v 15:00 hodin  předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro inovace, vědu a 

výzkum, smart region a informační technologie Ing. Šimon Barczi, MDP. V 16:30 převzal vedení 

RNDr. Adam Klsák. Jednání bylo ukončeno v 16:55 hodin. 

 

Členové komise schválili program zasedání komise a odsouhlasili přítomnost hostů: 

 

 

1) Zahájení – úvodní slovo předsedy komise 

2) Schválení programu zasedání 

3) Kontrola plnění usnesení 

4) Projednání „Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2021-2027“ 

5) Rozklikávací rozpočet 

6) Katalog projektů a výzev 

7) Různé 

8)  Závěr 

 

 

 

hlasování: 

 

pro: 11     

 

Schváleno 
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Program jednání: 

 

3. Kontrola plnění usnesení 

 
Komise bere na vědomí informaci  o plnění usnesení Komise Rady Karlovarského kraje ke dni  12.04.2021. 

 

Bez usnesení  

 

 

4. Projednání „Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2021-2027“ 

 

Usnesení 09/04/21 

 

Komise pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie 

Rady  Karlovarského kraje 
 

• bere na vědomí informaci o Programu rozvoje Karlovarského kraje na období 2021 – 2027, 

• doporučuje Radě Karlovarského kraje souhlasit se strukturou Programu rozvoje Karlovarského 

kraje na období 2021 – 2027, 

• doporučuje profesionální grafické zpracování tohoto dokumentu a jeho internacionalizaci (překlad do 

EN, příp. DE). 

 

hlasování: 

 

pro: 12     

 

Schváleno 

 

 

5. Rozklikávací rozpočet 

 

 

Usnesení 10/04/21 

 

Komise pro inovace, vědu a výzkum, smart region a informační technologie Rady  

Karlovarského kraje 

 

• doporučuje Radě Karlovarského kraje zveřejnění vybraných ekonomických dat v podobě 

interaktivního rozklikávacího rozpočtu na krajském webu.  

 

hlasování: 

 

pro: 11     

 

Schváleno 

 

 

6. Katalog projektů a výzev 

 

V tomto bodě proběhla diskuze o možnosti vytvoření katalogu/portálu inovačních projektů a výzev 

na krajské úrovni, který by sloužil pro potřeby potenciálních žadatelů z veřejného i soukromého 
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sektoru. Protože  existuje velké množství výzev nejrůznějších poskytovatelů, od EU a jiných 

mezinárodních fondů, přes národní poskytovatele jako jsou ministerstva či výzkumné agentury jako 

GAČR a TAČR, až po nižší samosprávné úrovně či soukromé iniciativy. Zřejmě ale neexistuje žádný 

centralizovaný a pravidelně aktualizovaný katalog, který by potenciálním žadatelům poskytoval 

ucelené relevantní informace o možnostech a usnadňoval jim orientaci a rozhodování. Zejména 

menší obce a firmy nemají kapacitu prohledávat aktivně jednotlivé weby poskytovatelů a často možná 

ani netuší o existenci některých z nich, jak také v diskuzi zaznělo.  

 

Bez usnesení 

 

7. Různé  

 

V tomto bodě nebyla projednána žádná témata. 

 

 

8. Závěr 

 

 

 

Termín dalšího zasedání komise 10.05.2021 od 15:00 

 

V Karlových Varech dne 12.04.2021 

Zapsala: Ing. Michaela Korandová 

 

 

 

 

 

              Ing. Šimon Barczi, MDP v. r. 

 předseda Komise Rady Karlovarského kraje  

 pro inovace, vědu a výzkum, smart region 

  a informační technologie  


