
ITIKV° - Integrovaná územní investice Karlovarské aglomerace

Zápis

z jednání pracovní skupiny 1 - Ekonomická soběstačnost pro budoucnost

Specifický cíl 1.1

11. 8. 2020 08:00 hodin Magistrát města Karlovy Vary

Zúčastnění: dle prezenční listiny

Představení zúčastněných.

Základní  informace  budoucího  období  programového  pro  ITIKV°.  Sběr  potřeb  v  aglomeraci

prostřednictvím projektových fiší předkladatelů (celkem 266 PF za cca 14 mld). Vytvoření základní

struktury ITIKV° (4 strategické cíle). Analytická část strategie ITIKV° bude  hotová do 30. 9. 2020. Na

základě předložených projektů v září příprava strategického rámce a formování integrovaných řešení

pro  budoucí  období.  Podzim  2020  konzultace  strategického  rámce  s jednotlivými  ministerstvy  a

orgány operačních programů z hlediska podpory a hodnocení kritérií. 

Kritéria hodnocení předložených projektových fiší z pohledu:

- Připravenosti

- Předfinancování

- Integrity

Příspěvek SPF Group, jako zpracovatele analytické části ISg ITI KV°:

- Kreativita VVV 

- Kompetence pro 21. století – jazyky

- Motivovanost pedagogů

- Podpůrné profese – speciální pedagogové, asistenti

- Sítě MŠ, ZŠ

- Kariérové poradenství

- Celoživotní vzdělávání a učení, podpora neformálního vzdělávání

- Modernizace MŠ

Debata:

U MŠ kladen důraz na kvalitu před rozšiřováním kapacit. Pan Lerch - absence centra kreativity,

rozmanitost škol, veřejné výzkumné instituce, rozvoj aktivit lokálně, podpora synergických efektů,

koncepční  řízení.  Pan  Jambor  –  prevence  patologických  jevů,  záškoláctví.  Pan  Trtek  –

balneologický klastr. Paní Bělohlávková – klastry nefungují kvůli konkurenci, podnikatelské klima,

chybí leader. 

Paní Hendrichová – dotaz jak budou řešeny překryvy CLLD a ITI, RAP a další dotační nástroje. 

Po zrevidování předložit úpravy projektových záměrů - T: 31. 8. 2020. 

Zápis: Ing. Blanka Heroutová, OSD



ITIKV° - Integrovaná územní investice Karlovarské aglomerace



ITIKV° - Integrovaná územní investice Karlovarské aglomerace

Zápis

z jednání pracovní skupiny 2 – SMART Karlovarsko

Specifický cíl 1.2

11. 8. 2020 10:00 hodin Magistrát města Karlovy Vary

Zúčastnění: dle prezenční listiny

Představení zúčastněných.

Základní  informace  budoucího  období  programového  pro  ITIKV°.  Sběr  potřeb  v  aglomeraci

prostřednictvím projektových fiší předkladatelů (celkem 266 PF za cca 14 mld). Vytvoření základní

struktury ITIKV° (4 strategické cíle). Analytická část strategie ITIKV° bude  hotová do 30. 9. 2020. Na

základě předložených projektů v září příprava strategického rámce a formování integrovaných řešení

pro  budoucí  období.  Podzim  2020  konzultace  strategického  rámce  s jednotlivými  ministerstvy  a

orgány operačních programů z hlediska podpory a hodnocení kritérií. 

Kritéria hodnocení předložených projektových fiší z pohledu:

- Připravenosti

- Předfinancování

- Integrity

Příspěvek SPF Group, jako zpracovatele analytické části ISg ITI KV°.

Debata:

SMART  řešení  v dopravě  -  směrovat  na  dopravu  nebo  do  oblasti  bezpečnosti,  dotaz  ZZS  na

územní omezení aglomerace v případě využívání podporované techniky, bez možnosti podpory

přesahu vymezeného území, problém oprávněných žadatelů – dle prioritní oblasti (bezpečnost,

doprava, vzdělávání? Města obce – instituce, organizace). 

Po zrevidování předložit úpravy projektových záměrů - T: 31. 8. 2020. 

Zápis: Ing. Blanka Heroutová, OSD



ITIKV° - Integrovaná územní investice Karlovarské aglomerace

Zápis

z jednání pracovní skupiny 3 – Energetika v post uhelné době

Specifický cíl 2.1

11. 8. 2020 13:00 hodin Magistrát města Karlovy Vary

Zúčastnění: dle prezenční listiny

Představení zúčastněných.

Základní  informace  budoucího  období  programového  pro  ITIKV°.  Sběr  potřeb  v  aglomeraci

prostřednictvím projektových fiší předkladatelů (celkem 266 PF za cca 14 mld). Vytvoření základní

struktury ITIKV° (4 strategické cíle). Analytická část strategie ITIKV° bude  hotová do 30. 9. 2020. Na

základě předložených projektů v září příprava strategického rámce a formování integrovaných řešení

pro  budoucí  období.  Podzim  2020  konzultace  strategického  rámce  s jednotlivými  ministerstvy  a

orgány operačních programů z hlediska podpory a hodnocení kritérií. 

Kritéria hodnocení předložených projektových fiší z pohledu:

- Připravenosti

- Předfinancování

- Integrity

Příspěvek SPF Group, jako zpracovatele analytické části ISg ITI KV°.

Debata:

Strukturální situace regionu – závislost na fosilním palivu. Pan Miarka – časová dispozice nového

řešení do 2022 je krátká pro tak obsáhlou změnu. Změna technologie je záležitostí 10 – 15 let.

Využití Modernizačního fondu? Energetická budoucnost kraje.  Bude ITI řešit pouze zateplení?

Alokace. 

Po zrevidování předložit úpravy projektových záměrů - T: 31. 8. 2020. 

Zápis: Ing. Blanka Heroutová, OSD



ITIKV° - Integrovaná územní investice Karlovarské aglomerace

Zápis

z jednání pracovní skupiny 4 – Zdravé prostředí 

Specifický cíl 2.2

12. 8. 2020 08:00 hodin Magistrát města Karlovy Vary

Zúčastnění: dle prezenční listiny

Představení zúčastněných

Základní  informace  budoucího  období  programového  pro  ITIKV°.  Sběr  potřeb  v  aglomeraci

prostřednictvím projektových fiší předkladatelů (celkem 266 PF za cca 14 mld). Vytvoření základní

struktury ITIKV° (4 strategické cíle).  Analytická část strategie ITIKV° bude  hotová do 30. 9.  2020.

Na základě předložených projektů v září  příprava strategického rámce a formování  integrovaných

řešení pro budoucí období. Podzim 2020 konzultace strategického rámce s jednotlivými ministerstvy

a orgány operačních programů z hlediska podpory a hodnocení kritérií. 

Kritéria hodnocení předložených projektových fiší z pohledu:

- Připravenosti

- Předfinancování

- Integrity

Příspěvek SPF Group, jako zpracovatele analytické části ISg ITIKV°.

Debata:

Paní Kalátová (PS) na zpracování analytické části ISg. Pan Tůma ochranné pásmo lázeňských vod.

Možnosti obcí  k financování záměrů. 

Po zrevidování předložit úpravy projektových záměrů - T: 31. 8. 2020. 

Zápis: Ing. Blanka Heroutová, OSD



ITIKV° - Integrovaná územní investice Karlovarské aglomerace

Zápis

z jednání pracovní skupiny 5 – Bezpečné a atraktivní místo pro život

Specifický cíl 3.1

12. 8. 2020 10:00 hodin Magistrát města Karlovy Vary

Zúčastnění: dle prezenční listiny

Představení zúčastněných

Základní  informace  budoucího  období  programového  pro  ITIKV°.  Sběr  potřeb  v  aglomeraci

prostřednictvím projektových fiší předkladatelů (celkem 266 PF za cca 14 mld). Vytvoření základní

struktury ITIKV° (4 strategické cíle).  Analytická část strategie ITIKV° bude  hotová do 30. 9.  2020.

Na základě předložených projektů v září  příprava strategického rámce a formování  integrovaných

řešení pro budoucí období. Podzim 2020 konzultace strategického rámce s jednotlivými ministerstvy

a orgány operačních programů z hlediska podpory a hodnocení kritérií. 

Kritéria hodnocení předložených projektových fiší z pohledu:

- Připravenosti

- Předfinancování

- Integrity

Příspěvek SPF Group, jako zpracovatele analytické části ISg ITIKV°

- Bezpečnost v dopravě, infrastruktura pro dopravní módy

- Chybějící terminály, parkování – smršťování měst, hromadná doprava

Debata:

Pan Makovička – chybí prostředky na přípravu projektů, ucelená koncepce řešení oblasti. MP –

kompetence, systém dopravy v klidu.  

Po zrevidování předložit úpravy projektových záměrů - T: 31. 8. 2020. 

Zápis: Ing. Blanka Heroutová, OSD



ITIKV° - Integrovaná územní investice Karlovarské aglomerace

Zápis

z jednání pracovní skupiny 6 – Zdravé společenství 

Specifický cíl 3.2

12. 8. 2020 13:00 hodin Magistrát města Karlovy Vary

Zúčastnění: dle prezenční listiny

Představení zúčastněných

Základní  informace  budoucího  období  programového  pro  ITIKV°.  Sběr  potřeb  v  aglomeraci

prostřednictvím projektových fiší předkladatelů (celkem 266 PF za cca 14 mld). Vytvoření základní

struktury ITIKV° (4 strategické cíle).  Analytická část strategie ITIKV° bude  hotová do 30. 9.  2020.

Na základě předložených projektů v září  příprava strategického rámce a formování  integrovaných

řešení pro budoucí období. Podzim 2020 konzultace strategického rámce s jednotlivými ministerstvy

a orgány operačních programů z hlediska podpory a hodnocení kritérií. 

Kritéria hodnocení předložených projektových fiší z pohledu:

- Připravenosti

- Předfinancování

- Integrity

Příspěvek SPF Group, jako zpracovatele analytické části ISg ITIKV°

- Nedostatečná kapacita a nesouměrné rozložení chráněného bydlení v aglomeraci

- Odlehčovací služba, bydlení pro pacienty

- Pobytové služby pro péči o seniory a lidi bez domova

- Krematorium

Debata:

Oprava  krematoria,  problémy  sociální  oblasti  –  kapacita  míst,  financování  institucí,  věková

struktura aglomerace, hledisko oprávněných žadatelů, vzdělávání.

Po zrevidování předložit úpravy projektových záměrů - T: 31. 8. 2020. 

Zápis: Ing. Blanka Heroutová, OSD



ITIKV° - Integrovaná územní investice Karlovarské aglomerace

Zápis

z jednání pracovní skupiny 7 – Lázeňské centrum Evropy a atraktivní destinace v zázemí

lázní

Specifický cíl 4.1 a 4.2

12. 8. 2020 15:00 hodin Magistrát města Karlovy Vary

Zúčastnění: dle prezenční listiny

Představení zúčastněných

Základní  informace  budoucího  období  programového  pro  ITIKV°.  Sběr  potřeb  v  aglomeraci

prostřednictvím projektových fiší předkladatelů (celkem 266 PF za cca 14 mld). Vytvoření základní

struktury ITIKV° (4 strategické cíle).  Analytická část strategie ITIKV° bude  hotová do 30. 9.  2020.

Na základě předložených projektů v září  příprava strategického rámce a formování  integrovaných

řešení pro budoucí období. Podzim 2020 konzultace strategického rámce s jednotlivými ministerstvy

a orgány operačních programů z hlediska podpory a hodnocení kritérií. 

Kritéria hodnocení předložených projektových fiší z pohledu:

- Připravenosti

- Předfinancování

- Integrity

Příspěvek SPF Group, jako zpracovatele analytické části ISg ITIKV°

Debata:

- Nedostatečná  kapacita  Karlových  Varů  ke  kongresové  turistice,  nedostatečná  spolupráce

místních  aktérů.  Má  území  potenciál?  Slabina  Karlových  Varů  -   město  není  schopné

kapacitně pojmout.  Infrastruktura  IT  pro cestovní  ruch – podpora IT  pro cestovní  ruch =

podpora SMART řešení.

- Loket – podpora tvorby nových expozic, audiovizuální prohlídky, ochrana sbírek a mobiliáře.

- Nové kulturní (kreativní přístupy) 

- (Živý kraj) – aktualizace dat

Po zrevidování předložit úpravy projektových záměrů - T: 31. 8. 2020. 

Zápis: Ing. Blanka Heroutová, OSD


