KARLOVARSKÝ KRAJE
KOMISE RADY KARLOVARSK0HO KRAJE PRO TRANSFRORMACI REGIONU
FOND SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE A ENERGETIKU

Usnesení
z 5. jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro transformaci regionu, Fond spravedlivé
transformace a energetiku konané dne 11. května 2021 od 15:00 hod. videokonference/on-line

Přítomni: Ing. Petr Třešňák, Kateřina Maružánová, Radek Novotný, Martin Pinc, Marek
Štěpanov, Alexandr Terek, Daniel Vašíček, Ivan Vrzal, Miloslav Zítka, Petr Kubis, Gabriela
Dostálová, Karla Maříková, Renata Oulehlová
Hosté: Jan Havránek AQE, Ondřej Knotek, Ing. Květa Hryszová, Věra Dimová, Bc. Pavel
Čekan
Zapisovatelka: Mgr. Věra Kořánová Frimlová
Program jednání:
1. Úvod – schválení programu a hostů
2. Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace
Karlovarského kraje a informace o vypořádání připomínek
3. Specifické cíle Plánu spravedlivé územní transformace
4. Informace o strategických projektech Karlovarského kraje
5. Diskuze k vahám specifických cílů a jednotlivých alokací v Plánu spravedlivé územní
transformace Karlovarského kraje
6. Různé

1. Úvod – schválení programu a hostů
Předseda Komise přivítal účastníky a seznámil je s navrženým programem a vznesl dotaz na
doplnění programu. Nikdo neměl návrh na doplnění. Poté byli komisi představeni externí hosté,
kterými byli: Bc. Věra Dimová – předsedkyně odborových svazů Regionální rady
Českomoravské konfederace, Ing. Jan Havránek - AQE a Bc. Pavel Čekan a dal hlasovat o
schválení.
Usnesení č. 1/05/2021
Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a schvaluje program jednání
komise dne 11. května 2021 a účast všech přítomných externích hostů na jednání v souladu
s čl. III., odst. 3 Jednacího řádu komisí Rady kraje.
Hlasování

Pro 12

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1
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2. Aktuální informace o postupu prací na Plánu spravedlivé územní transformace
Karlovarského kraje a informace o vypořádání připomínek
Ing. Jan Havránek seznámil členy a účastníky Komise s postupem prací na PSÚT,
zapracování indikátorové soustavy a připomínek, které byly přijaty v připomínkovém řízení.
Uvedl, že díky těmto připomínkám se PSÚT Karlovarského kraje značně rozšiřuje. Informoval
členy, že první verze PSÚT byla na MMR zaslána v polovině dubna, 26. 4. 2021 pak druhá
verze. Zmínil, že další kroky budou směřovat k zacílení PSÚT pro OP ST a na typové
intervence, na které se bude cílit. Požádal členy komise o připomínkování již celého dokumentu
PSÚT verze 2.3. Uvedl, že verze PSÚT 3.0 už by měla obsahovat indikátory, a upozornil členy
komise, že se bude vyžadovat také připomínkování. Informoval, že následně pak bude PSÚT
veřejně projednán.
Usnesení č. 2/05/2021
Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a bere na vědomí aktuální
informace o postupu prací na PSÚT Karlovarského kraje.
Hlasování

Pro 12

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

3. Specifické cíle PSÚT
V jednání k bodu 3 pokračoval pan Ing. Jan Havránek, který zmínil oblast specifických cílů,
které vycházejí z třech priorit transformace (ekonomická, klimatická a společenská) a zmínil
problematiku produktivních investic velkých firem, pro které by případně šlo vytvořit finanční
obálku pro oblast energetiky. Byl by vytvořen samostatný specifický cíl například i pro Battery
Value Chain. Dotázal se na názor členů komise.
Usnesení č. 3/05/2021
Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a bere na vědomí informaci
o specifických cílech PSÚT
Hlasování

Pro 12

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

4. Informace o strategických projektech Karlovarského kraje
Poté pan Ing. Jan Havránek přešel k prezentaci bodu 4 tohoto jednání, kde předal informace
o přijatých strategických projektech podaných v rámci Výzvy do 30. dubna 2021 v celkové
hodnotě 164mld. Informoval také o to, že bylo podáno 46 projektových záměrů z toho 21
projektů firem a 25 projektů veřejného sektoru. Tematických 9 záměrů do oblasti energetiky a
9 do oblasti inovací. Seznámil účastníky s HMG postupu prací na hodnocení v dalších měsících,
prozatím přidělené alokaci 6,3mld pro Karlovarský kraj. Následně bylo slovo předáno panu Bc.
Pavlovi Čekanovi, který předal členům komise informace o strategických projektech
Karlovarského kraje. Jedná se o 6 projektů, které byly předloženy do vyhlášené výzvy. Jedná
se o tři investiční záměry: KIC (krajské inovační centrum), Business Park Sokolov a realizace
Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské a také tři neinvestiční projekty
(Centrum kompetence lázeňství, 4K, transformační agentura) a představil každý záměr zvlášť.
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Usnesení č. 4/05/2021
Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a bere na vědomí informaci
o strategických projektech Karlovarského kraje
Hlasování

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 2

Nehlasoval 1

V Karlových Varech dne 11.05.2021
Zapsala: Mgr. Věra Kořánová Frimlová

Ing. Petr Třešňák, v.r.
předseda komise

