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PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.

Úvod – schválení programu a hostů
Aktuální verze PSÚT Karlovarského kraje verze 4.0
Návrh na rozdělení alokací pro tematické výzvy a grantová schémata
Různé
PRŮBĚH JEDNÁNÍ

1. Úvodní slovo pana předsedy schválení hostů a programu hostů v komisi
Předseda Komise přivítal účastníky a seznámil je s navrženým programem a vznesl dotaz na
doplnění programu. Nikdo neměl návrh na doplnění. Poté byl komisi představen návrh na
stálého hosta komise pro další jednání a to paní Bc. Věra Dimová – předsedkyně odborových
svazů Regionální rady Českomoravské konfederace, která byla jako stálý host komise
schválena také radou Karlovarského kraje.
Do diskuze se přihlásila členka komise Gabriela Dostálová, která se dotázala na datum
odeslání programu a materiálu pro dnešní jednání komise.





Reagoval pan předseda Ing. Petr Třešňák s informací, že některé podklady přišly
e-mailem již týden dopředu a poprosil o doplnění.
Tuto informaci potvrdila i Ing. Květa Hryszová, která zmínila datum 8.6.202, kdy byly
podklady pro jednání odeslány na členy komise včetně návrhu na rozdělení alokace, který
je uveden v kapitole 5. PSÚT verze 4.0.
Členka komise Gabriela Dostálová poděkovala za vysvětlení

Komise k tomuto bodu jednání přijala usnesení:
Usnesení č. 1/06/2021
Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku schvaluje
program jednání komise dne 15. června 2021 a účast všech přítomných externích hostů na
jednání v souladu s čl. III., odst. 3 Jednacího řádu komisí Rady kraje.
Hlasování

Pro 9

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 4

Usnesení č. 2/06/2021
Komise pro transformaci regionu, Fond spravedlivé transformace a energetiku schvaluje paní
Bc. Věru Dimovou, předsedkyni odborových svazů Regionální rady Českomoravské
konfederace jako stálého hosta.
Hlasování

Pro 10

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 3

Následně předseda komise Ing. Petr Třešňák předal slovo Ing. arch. Vojtěchu Frantovi,
který představil druhý a třetí bod jednání.
2. Aktuální informace o postupu prací na PSÚT Karlovarského kraje verze 4.0
3. Návrh na rozdělení alokací pro tematické výzvy a grantová schémata
Ing. arch. Vojtěch Franta seznámil členy a účastníky Komise s postupem prací na PSÚT.
Informoval o skutečnosti, že PSÚT bude také schvalován Zastupitelstvem Karlovarského kraje.
Uvedl, že verze 4.0 je verzí s již zapracovanými připomínkami. Také předal členům komise
informaci o tom, že se finalizuje výběr strategických projektů, které budou společně s PSÚT
projednány dne 16.6.2021 na zasedání regionální stálé konference. Informoval o proběhlém
veřejném projednání dne 7.6.2021, kde byl prezentován nejen Plán, ale také tématika
transformace v obecné rovině. Zmínil, že předmětem veřejného projednání nebylo rozdělení
alokace mezi specifické cíle či tematické výzvy, které je plánováno na pozdější čas. Také uvedl
informaci, že po domluvě s MMR bude rozdělení alokací v PSÚT uvedeno na úrovni programů
a také to, že v následujících měsících se na rozdělení bude pracovat a bude se v území
diskutovat s aktéry včetně zapojení studentů, zástupců měst a obcí a také s nejvíce dotčenou
oblastí Sokolovska. Informoval o vládou schválené alokaci pro Karlovarský kraj ve výši
6,3mld. s tím, že se plánuje polovinu této alokace přidělit na strategické projekty a polovinu na
šest programů PSÚT. (Tradice, Inovace, Znalosti, Spolupráce, Regenerace a Energie a
materiály)
Uvedl také procentuální rozdělení mezi tři pilíře PSÚT a to 30% alokace na ekonomickou
transformaci, 34% na společenskou a 36% na environmentální a klimatickou transformaci
regionu. Zmínil, že návrh rozdělení mezi 6 programů bude do 30.6.2021 odeslán na MMR.
Požádal členy komise o zpětnou vazbu na rozdělení alokací, tedy k připomínkám na zaslanou
tabulku návrhu. Také sdílel PSÚT, kde v jedné z kapitol je % návrh na rozdělní alokací i na
úroveň specifických cílů včetně navržených indikátorů dosud bez navržených hodnot.
Informaci k těmto bodům zakončil sdělením, že během září bude k dispozici další verze PSÚT
a to v souvislosti s dalšími požadavky řídícího orgánu na zapracování dalších informací.
Dále členy komise informoval a přípravě marketingových aktivit a to v podobě interaktivního
webu, kde bude návštěvníkům umožněna zpětná vazba k PSÚT a o plánovaných setkáních
s aktéry v území během léta.

Předseda komise Ing. Petr Třešňák poděkoval a vyzval členy k diskuzi.


Do diskuze se přihlásil člen komise Ivan Vrzal, který se vyjádřil k rozdělní alokace,
které je % vyvážené. Zmínil, že ekologie se řeší sama, bez ohledu na PSÚT. Tím, že se
utlumí těžba, je pro prostředí samo o sobě dobré, ale přináší to sociální daň. Navrhl
nevyvážené rozdělení, aby do ekonomického a společenského pilíře šlo více.
o reagoval Ing. arch. Vojtěch Franta s tím, že ve třetím pilíři je hlavně podpora
energetiky. A v programu regenerace jde hlavně o podporu obcí a měst, aby se
vypořádaly s klimatickými změnami. Uvedl, že se řeší překryvy s jinými OP,
abychom si nevykrádali OP ST.
o odpověděl Ivan Vrzal, že spíše měl na mysli podívat se například na inovace,
kde je 6%, což je málo, neboť inovace vidí jako nejdůležitější. Zajímal se o
částku, která je reálná na tento program dostat.
o Ing. arch. Vojtěch Franta uvedl, že se pracuje na tzv. „srdci transformace“,
kde bude jasně uvedeno co, a z jakého OP bude možné financovat. Zmínil, že
toto by měl také řešit jeden z podaných strategických projektů kraje. Poděkoval
za připomínky.
o Ing. Radek Novotný se také zapojil do diskuze. Reagoval na typové intervence
v kapitole 6 výměnu zdrojů OZE, kde je program již otevřen někde jinde. Také
uvedl, že kapitola 6.2 je dobře sestavena, ale chybí v té zaslané tabulce návrhů
alokací. Uvedl příklad energetického managementu, na které se dají získat
finance na nastartování, ale co se z toho financovat nedá, je udržení
energetického managementu. Nabídl možnost zvláštní debaty k tomuto tématu.
 Ing. arch Vojtěch Franta k tomu uvedl, že důvod proč některé
specifické cíle vypadly, se dají také dohledat v PSÚT a to na straně 149.
 Ing. Radek Novotný uvedl na pravou míru svůj příspěvek, který říkal,
že na podporu a na vlastní provádění energetického managementu není
možné financovat z ničeho.
 předseda Ing. Petr Třešňák zmínil podporu MPO, která se
energetickému managementu věnuje.
 Ing. Radek Novotný to potvrdil, ale že se jedná jen na zavedení nikoliv
na provádění a udržení a poskytnutí HW a SW.
 člen komise pan Ivan Vrzal se k tvrzení pana Novotného připojil a
potvrdil ho na příkladu. Přimlouval se za samostatné téma k energetice.
 předseda Ing. Petr Třešňák navrhl tedy k tomuto tématu pracovní
schůzku, což bylo přijato kladně.

4. Různé
Předseda komise Ing. Petr Třešňák uvedl bod 4 a vyzval účastníky k diskuzi. Ing. arch.
Vojtěch Franta zmínil zaslané podklady k letišti.




K tomuto upřesnila Ing. Květa Hryszová, že se jednalo o odpověď na dotaz vznesený
na minulém jednání komise s tím, že pokud bude potřeba odbornější odpověď, bude
třeba vyzvat k účasti na další jednání odborníky z odboru dopravy.
Pan Ing. Radek Novotný uvedl souvislosti s dotazem a zmínil, že již na minulém
jednání považoval věc za uzavřenou a vysvětleno.



K tomu pan Ing. arch Vojtěch Franta doplnil, že oblast dopravy není bohužel
předmětem OP ST.

Dále k bodu různé požádal pan Ivan Vrzal o vypořádání připomínek k PSÚT, které bylo
slíbené.
Poté pan předseda přešel k plánování dalších jednání komise. Pan Ing. arch. Vojtěch Franta
zmínil, že v červnu bude jedna etapa PSÚT ukončena. Pan Ing. Radek Novotný se připomenul,
že v plánu práce je na červen naplánována diskuze k energetice, ale že chápe období
dovolených a navrhl toto probrat na té navrhované pracovní schůzce. Předseda Ing. Petr
Třešňák slíbil navrhnout termíny jak pro pracovní schůzku tak pro další jednání komise. Poté
Všem účastníkům poděkoval a ukončil jednání.

Dne 15.6.2021 zapsala Mgr. Věra Kořánová Frimlová

