Zápis ze zasedání správní radv.MAS Sokolovsko o.p.s.
Datum zasedání: 27. úlbna202l od 14:00 hodin
Místo zasedání: kancelrář MAS Sokolovsko, 2.patro budovy MěÚ Březová

Přítomní:

ar""o*

apraYnl raoy:
Přítomní: M. Bouda, A. Klímová, D. Janurová, P. Janura, J. Jaša, P. Berránek

Dalšípřítomní:
Ivana Jágriková - ředitelka MAS
M. Makovička st. - předseda Krajské sdruženíMAS Karlovarského kraje, z.s.

Program:
1) Kontrolaplnění minulých

3)
4)
5)

,,,.

a.

Informace o aktualním stavu 2 realizovaných projektů tzv. mísfiíchakčních
plánů vzdéláváttt II. (pro ORP Sokolov, ORP Kraslice, ORP Karlovy Vary).

b.

Informace o aktuálním stavu projekfu Posíleníkapacit
Sokolovsko na období 2018-2023.

c.

Informace o aktuálním stavu realizace
2l+,

d.
e.

Informace o krajské aktivitě ČiStOni řeky Ohře.

f.

2)

usnesení:

CLLD pro MAS

SCLLD 2014-2020 vč. info k období

Informace o malém přeshraničním projektu Čiste reky.

o realizovaném projektu Karlova stezka
pokračováníKarlor,y stezky

lnformace

II

-

Dalšírozvoj

a

g. Informace o stavu přípravy 2 projektů tzv. místních akčníchplánů vzďéláváru
III. - navazují na bod a)
Projednání změn ve správní radě
v r.202l.

-

konec funkčního období M. Boudy a A. Klímové

Schválení ročnízávěrky zarok2020.
Informace o aktivitách Krajského sdruženíMAS Karlovarského kraje, z.s.
půj čku na realizaci rozvoj ových proj ektů

-

žádost o

Ostatní, závér.

Jednání zútájil předseda správní rady Miroslav Bouda v 14:00 konstatováním
usnášeníschopnosti správní rady. Následně předal slovo ředitelce MAS Ivaně Jágrikové.

kontrola plnění usnesení z minulého zasedání správní radv
Usnesení gl3t20l7tsR
Správní rada MAS Sokolovsko
sch va l u j e podání 2žádostío podporu na projekty navazujících místníchakčních
plánů II realizovaných na územíORP Sokolov* Krasliceo Karlovy Vary a
u kl á d á ředitelce MAS zajistitzpracování a podánítěchto žádostío podporu a jejich
Bod

1)

následnou realizaci.
Byly podtíny v 2l20l8 dvě nové žáďosti o podporu, a to:
a) MAP Karlovarsko II
b) MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice II.
Pro projekty je I00% dotace, která je poskytována předem formou záIoh. Rozpočty obou
projektů se pohybují kolem 12 mil. Kč a projekty jsou s realízaď 1.1.2018-31 .12.2021. Jejich
cílem je nejen pokračovat v realízacímístríchakěních planů vzdélávání; ale také podpořit
konkrétní implementačníaktivity, které byly v rámci místních akčníchplánů identifikovrány
(např. drobné vybavení pro školy, lrazení školenípro učitele, ředitel'é,'exkurze ad.). Oba
projekty béžívsouladu s harmonogramem, v r.2020 většina kurzů přesunuta do online verze.
V listopadu byly podány Zprávy o realizaci a Žádostí o zálohové platby za 5. ďapu 5120201012020 - vdubnu 2021 obé ŽoP proplaceny. Dalšíetapa bude vyúčtována v512021. Oba
p|ojekty letos končí.
Ukol zůstává v platnosti.
Usnesení 1,0 13 12017 l SR
Správní rada MAS Sokolovsko

schvalu j e podánínavazujícížádostiopodporunaprojektPosíleníkapacitCLLD

pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023 a
u kl á d á ředitelce MAS zajistit zpracování a podání této žádosti o podporu a její
následnou realizaci.
Projekt režii SCLLD z programu IROP řeší značnou část režiíMAS spojených
s vyhlašováním výzev v letech 2018-2023. Projekt byl v t0l20l8 schválen. Pro projekt je
95Yo dotace hrazená formou pruběžnéhozpětného proplácení dílčíchetap. Všech 5 dosud
uskutečněných etap bylo bez potíživyúčtovánoa proplaceno.
Pro nadchžnejícíprogramové období se předpokládá, že ěást režiíbude hrazena z projektů
podaných do OP TP, zatím ale není definována ani alokace, ani oÁ dotace. Do budoucna je
nutno počítats podáním žádosti do OP TP na nové programové období 2021+.
Uknl zůstává v platnosti.
Usnesení 25 l 5 l 201,5 lSR
Správní rada MAS Sokolovsko

sch va l u j e podání žádosti o schválení SCLLD MAS Sokolovsko

2014-2020 na
Ministerstvo pro místnírozvoj a
u kl á d á ředitelce MAS zajistit zpracování a podánítéto žádosti o následnou realizaci
tohoto projektu.
Ředitelka informovala správní radu, že podrobnosti o výzvách a projektech jsou uváděny
např. ve Zpravodaji Leader, webu a facebooku MAS.
Počátkem roku2021byly vyhlášeny výzvy z IROP a Programu rozvoje venkova. Ze stejných
OP se poěítá s vyhlášenímvýzev iv r.202l (pňip. závér r.2020). Pro PRV se předpokláďá, že
vejde v platnost tzv. přechodné období, kdy MAS budou vyhlašovat vyzvy dle sta4ých
podmínek, přičemžvšak budou alokovat prostředky již znaďcházejiciho období. Ve vazbě na
to bude potřeba upravit směrnice pro čerpání PRV, nahlásit změny na MZe ve vazbě na
strategii MAS a mnoho dalších kroků.
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Pro přípraw nadchazejícího období jsme úspěšně zvládli jako první zKY krqe

tzv.
standardizaci MAS, tj. schválení organtzačního, právního, finančního ad. aparátu Karrceliáře.
Aktuálně máme zpracovanou první část strategie CLLD2L+, t^í. Koncepčníčást, jejížpodání
odhadujeme na 5l202I - čekáme navýrvu pro předkládání strategií ke kontrole na MMR.
Úkot zůstává v platnosti.

Usnesení 4l1,12017lSR
Správní rada MAS Sokolovsko

bere na vědomí

informaci o průběhu a výsledku akce Čištěnířeky Ohře

a

schvaluje

pokračování v této činnosti i pro příštírok.
Akce proběhla i v r.202I opět ve spolupráci s dalšími MAS Karlovarského kraje a Krajs§im
sdruženímMAS Karlovarského kraje, z.s. Termín byl stanoven na 16.-18.4.2021. Akce se
áčasúrilona našem irr;emi přes 500 dobrovolníků,kteří opět sesbíra]i .obrovské množství
odpadů a tentokrát čistili i všechny přítoky Ohře vč. Dlouhé stoky.
Úkol zůstává v platnosti.
Usnesení 1/3/2019/SR
Správní rada MAS Sokolovsko

chvalu

j e podánížádostio podporunamalýpřeshraničníprojekt ČistO rery.
s
Ing. Jáeriková informovala správní radu o schválení posunutí termínu realízace tohoto záněru

malého přeshraničního česko-saskéhoprojektu, ze kterého by se pokryla orgatizace
společenskéakce, která bude následovat po samotrrém čištěnířeky Ohře. Pravděpodobný
termín akce byl stanoven na 23.4.202l na statku Bemard. Realizace projektu tak byla o rok
prodloužena na 1.5.2020-30.11.202I, rozpočet projektu je zhr:vba 12 tisíc EUR. Bohužel
s ohledem na přetrvávající protikoronavirová opatření a nemožnost Szické spolupráce

s německým partnerem - není možná qýměna dětí ani uskutečnění dalšíchspolečných aktivit,
jsme nuceni realizací projektu ukončit. Ve vazbě na akci nebyly vynaloženy žádrléýdaje,
nevznikly takžádné nezpůsobiléčinnosti. Je možnédo budoucna stejnou akci připravit znow
a,požádat na ni opět z přeshraničníspolupráce.
ukol ukončen.

Usnesení t2l3l2016lsR
Sprálrrí rada MAS Sokolovsko
s c h v a l u j e reallzaciprojektu Karlova stezka II
Realizace projektu proběhla dle planu. Závéreěná zpráva a závérečnážádost o platbu byly
schváleny, projekt tak byl finálně ukončen. Projekt byl realizován v rámci Programu
spolupráce Ceské republiky a Svobodného státu Sasko. Předfinancování a spolufinancování
plojektu bylolrazeíLo ze strany města Chodov. Projekt ukončen 612020.
ukol ukončen.
Usnesení 2l3l2020lsR
Správní rada MAS Sokolovsko
s c hvalu j e podánížádostío podporu nanavazujícíprojekty místních akčníchplánů
s názvy MAP Karlovarsko III a MAP ORP Sokolov a ORP KrasHce III, které budou
podané do výzty Akčníplánování v území02 20-082 z OP WV.
a
u k l á d á ředitelce MAS zajistit podání žádostí na oba výše jmenovanó projekty
a
p o vě řu j e ředitelku MAS podpisem memoranda o spolupráci sOdborem sociálniho

_

začleňování MMR ČR, ;akožto povinným subjektem spolupráce pro projekt MAP
Karlovarsko III.
Ředitelka MAS informovala o blížímse konci projektů místních akčníchplanů II, které jsou
rcalizovány na ORP Sokolov a Kraslice a dále na ORP Karlovy Vary vč. města Teplé z ORP
Mar.Lázné. Tyto projekty budou ukončeny k31.I2.202I.
Od podzimu 2020 je již vyhlášena výzva na navazqící projekty MAP III. Existuje tedy
možnost podat žádosti nanavazující projekty, a to pro stejné taemí,jako je tomu u stávajících
projektů, a to do vyhlášené
02 20_082 z OP WV. Realizace těchto projektu je
plánována na období 1.1.2022-30.11.2023. Budou tudiž realizovány ještě v rámci stávajícího
programového období. Finančnírozsah každéhoz projektů bude kolem 3 mil, Kč.
U projektu realizovaného na územíORP Karlovy Vary a města Teplá je dále zapotíebí
podepsat memorandum o spolupráci s Odborem sociálního začleíováni Ministerstva pro
místnírozvoj ČR,;akožopovinným subjektem spolupráce pro projekt MAP Karlovarsko III.
Toto je zatim v řešení.
U projektu MAP Karlovarsko III již byla podana v 3l202l žádost o podporu - akturálně je ve
flízi věcného hodnocení.
U projekťu MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice III bude žádost podána v květnrr/čewnu202I.
Úkol zůstává v platnosti.

Ýnv

Bod 2) ProiednÉnízměn ve správní radě
Klímovév r.2021.

-

konec funkčníhoobdobí M. Bgudy a A.

Ředitelka informovala členy správní rady, že v r. 202I končífunkčníobdobí 2 členůmsprávní
rady, panu Boudovi a parú Klímové.Oba souhlasí se svým pokračováním ve správní radě,
budou-li ze sttany Valné hromady zakladateli zvoleni.
V minulých letech:
Prodlouženo členstvíve správní radě v r.2019 Janurová a Jaša - do r.2022
Prodlouženo členstvíve sprármí radě v r.2020 Beránek a P. Janura - do r.2023
Usnesení 1l1l2021lsR
Správní rada MAS Sokolovsko
b ere n a vě d o m í předloženou informaci;

a

navrhuje

valné hromadě zakladatelů MAS Sokolovsko prodlouženífunkčníhoobdobí Anny
Klímovéa Miroslava Boudy na další3 roky, tj. do konce r.2024.
Výsledek hlasovrání: pro náwh hlasovali 4 přítomní členovésprávní rady, nikdo nebyl proti a
2 se zdrželi hlasování.

Bod 3) Schválení ročnízávěrky za rok 2020.
Ing. Jágriková předložila přítomným členůmsprávní rady účetnízávérku a výročnízptávu
MAS Sokolovsko o.p.s. za rok 2020 a zápís z dozoréírady, kde dozorěí rada doporučuje
účetnízávérku sprármí radě ke schválení.
1 ) Výročnízprávu za rok 2020;
2) Yýkaz zisku a ztráty k 3I. 12. 2020;
3) Rozvahu k31. 12.2020;
4) Přílohu č. 3 k ročnízávěrce za obdobít.2020;
5) Zprávunezávislého auditora k uvedeným dokumentum.

Dále ředitelka MAS doporučila po konzultaci s účetnífirmou AT Konzult a auditorem
společnosti, aby kladný zůstatek hospodařený (+842 tis. Kč) byl převeden na účet932

Nerozdělený

zi slďneuhra zená

ňr áta minulých l et.

Usnesení 2l1l2021lsR
Správní rada MAS Sokolovsko

sc h va l u j e ročnízávěrku hospodařenízarok2020 a převod kladného zůstatku

hospodaření v plné výši na účetNerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let.

Výsledek hlasování: pro náwh hlasovali všichni přítomní členovésprávní rady (6 hlasů),
nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Bod 4) Informace o aktivitách Kraiského sdruženíMAS Karlovarského kraie. z.s. -

žádost o íinančnízápůičkana realizaci rozvoiovÝch proiektů

Ing. Makovička, předseda lGajského sdruženíMAS Karlovarského kraje, z.s. následně

informoval přítomnéčleny správní rady o aktivitách Krajského sdružení MAS Karlovarského
kraje, z.s., jehožje MAS Sokolovsko o.p.s. jedním ze 3 zakladatelů, spolu s MAS 21 o.p.s. a
MAS Vladař o.p.s.
Dokončena je realizace projektu spolupráce ekocenter ,,Síťováníekocenter v regionu Euregia
Egrensis". Od I.2.202I začala realizace navanajicího projektu s názvem Flaschen post, neboliyzkaz v láhvi.
Počátkem r. 202I organizace podala žádost na individuální dotaci zl<raje na pořízení
hygienických potřeb, organizaci a propagaci akce ČiSteni řeky Ohře 2021 a vodácké
půjčovny.Částka 50.000 Kě bude rozdělena mezi MAS, které se do akce zapojily atakémezi
vodácké půjčovny,které pomáhaly s čištěnímřeky po vodě.
Krajské sdružení dále požáďalo o dotaci z přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko a ČeskoSasko - realízace 4-1212021 s cílem rytvořit společnéstrategie přeshraniění spolupráce na
izemí MAS na obou stranách hranice.
Usnesení 3l1l2021lsR
Správní rada MAS Sokolovsko
b e r e n a v ě d o m í předloženou informaci.

Ing. Makovička st., zde dále předložil žádost o finančnívýpomoc při realizaci projektů
zmíněných vbodě 4 částkou 600.000 Kč se splatností do konce r.2023. Žádost o f,rnanční
výpomoc je součástítohoto zápisu.
Usnesení 4/1/2021,1SR
Správní rada MAS Sokolovsko
sc h va l u j e předloženou žádost o návratnou finančnízápůjčkuvevýši600.000 Kč
pro organizaci Krajské sdruženíMAS Karlovarského kraje, z.§. §e splaťností do 31. 12.
2023, která bude na účetžadatelepřevedena do 15.5.2021. Pro tuto finančnízápůjčku
se stanovuje ročníúroková sazba 0r2 oÁ.
Správní rada MAS Sokolovsko
p o vě ř u j e ředitelku MAS podpisem této smlouvy o poskytnutí návratné íinanční
zápůjčky.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členovésprávní rady (6 hlasů),
nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

Bod 6) Ostatní. závěr
Byl domluven termín dalšího zasedéni sprármí rady, a to na l7. 6.202l od 13.00 hodin.
Následně od 14. hodin by proběhla Valná hromada partneru. Pravděpodobné místo konrání Multifunkčnícentrum Bíezov á.

Dále ředitelka MAS předložila členůmsprávní rady žádost Krajské hospodářské komory
Karlovarského kraje o to, aby MAS Sokolovsko vyjádřila svuj ájem (formou podpisu Letter
of intent) o realizaci projektu Byznys centra Karlovarského kraje. Jedná se o projekt,který
bude předložen ke schválení o zařazeni mezi tn. strategické projekŤ v rtímci připravovaného
OP Spravedlivé hansfoímace. Popis zétměruaLelter of Intent jsou přílohou tohoto zápistl.
Usnesení 5 l l, 12021,1 SR
Správní rada MAS Sokolovsko
potvrdila potřebnost předloženóho záměru a
p o vě ř u j e ředitelku MAS podpisem Letter of Intent pro projekt Byznys centrum

Karlovarského kraje.

Výsledek hlasování: pro návrh hlasovali všichni přítomní členovésprávní rady (6 hlasů),
nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasovrání.

V Březové

dne 27.4.2021

v Bouda

Zapsalaz Ing. Ivana Jágriková

Ing. I
rrára. Mii"tl
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předseda správní rady
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Přílohy:

Žádost o íinančnívýpomoc
Popis projektu Byznys centrum Karlovarského kraje
Letter of Intent

30.11.201421

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.

Ing. Miroslav Makovička
předseda spolku

m: +420 603 322 411
e: m.makovicka@email.cz

Věc

MAS Sokolovsko, o.p.s.
Nám. Míru 230
356 01 Březová

Žádost o finanční výpomoc na předfinancování projektu Flaschenpost

Vážení,
Obracím se tímto na vás s žádostí o poskytnutí půjčky ve výši 600.000,- Kč na předfinancování
přeshraničního projektu Flaschenpost (Vzkaz v lahvi), který je financován z prostředků fondu
na podporu česko-bavorské spolupráce. Projekt navazuje na velice úspěšné „Síťování
ekocenter v regionu Euregio Egrensis“, v rámci kterého se nám podařilo vytvořit českobavorskou síť spolupracujících ekocenter. Projekt Flaschenpost cílí na děti základních škol,
pro které chystá celou řadu přitažlivých aktivit zaměřených na poznávání přírody kolem řeky
Ohře. Projektem chceme prohloubit hrdosti dětí na místo, kde žijí. Mě osobně se nejvíce líbí
činnost, při které děti budou vytvářet veřejně dostupnou databázi biologického bohatství
řeky Ohře. Těším se rovněž na pracovní listy o Ohří a jejím širokém přírodním a kulturním
bohatství.
Žádost byla připravována ve spolupráci s pracovníky MAS Sokolovsko, Sokolovsko bude
rovněž hlavní oblastí, ze které se budou vyhledávat zapojené školy. Prostředky bychom vrátili
v přiměřené lhůtě po ukončení projektu, tj. nejpozději do 31.12.2023. Pro vaše rozhodování
může být zajímavý i údaj, že počítáme se zajištěním spolufinancování projektu z prostředků
od obcí Mikroregionu Sokolov – východ.
Věřím, že naší žádosti vyhovíte a umožníte tak realizaci dalšího z pěkných projektů
zaměřeného na rozvoj našich dětí.

S pozdravem

Ing. Miroslav Makovička
předseda KSMASKK

Byznys centrum Karlovarského kraje
Strategický projekt v rámci OP ST

Stručná charakteristika současného stavu:
Karlovarský kraj prochází nedokončenou restrukturalizací a dle ekonomických dat je zcela markantní a
zřetelné prohlubování strukturálních problémů regionu oproti dalším regionům v ČR a Evropě. Útlum
těžby uhlí a dopady krize covid-19 především na klíčové resorty cestovního ruchu a lázeňství řadí
Karlovarský kraj mezi kraje s nejvyššími podíly nezaměstnaných společně s Moravskoslezským a
Ústeckým krajem. Karlovarský kraj vykazuje v současné době zdaleka nejvyšší tempo nárůstu počtu
nezaměstnaných. Region se rovněž potýká s nízkou úrovní kvalifikace obyvatel, předčasnými odchody
žáků ze vzdělávání a odlivem obyvatel do jiných krajů.
K řešení výše uvedených problémů regionu přispěje Byznys centrum Karlovarského kraje, v němž bude
soustředěna komplexní, dlouhodobá podpora obyvatelům kraje týkající se jejich profesního uplatnění
včetně podnikatelské činnosti a veškerá podpora zaměstnavatelům působícím v regionu se zajištěním
kvalifikované pracovní síly a zvýšením kvalifikační úrovně zaměstnanců.
Byznys centrum Karlovarského kraje bude členěno do tří základních aktivit:

1. PODNIKATELSKÝ HUB
Jedná se o komplexní systém služeb pro začínající podnikatele, který provede podnikatele od samého
začátku, kterým je podnikatelský nápad, přes založení živnosti či firmy až po inkubační program po
dobu dvou let od založení podniku. ? Je určen i pro lidi, co už mají s podnikáním nějakou zkušenost, a
vědí, že s pomocnou rukou jde všechno lépe. Nápomocní můžeme být také interním firemním týmům,
které mají za úkol vytvořit nějakou inovaci nebo nový produkt?

a) Rozjeď byznys – poradenský program pro začínající podnikatele
Pro začínající podnikatele realizuje KHK KK od roku 2016 poradenský program Rozjeď byznys, v rámci
něhož pomohla nastartovat vlastní byznys téměř padesátce začínajících podnikatelů.
Poradenství pro začínající podnikatele Rozjeď byznys zahrnuje:
Pravidelné konzultační hodiny pro začínající podnikatele na městských úřadech v Karlovarském kraji:
pravidelně bude přítomen jeden z mentorů programu Rozjeď byznys, který bude poskytovat
individuální konzultace lidem, kteří uvažují o zahájení podnikání nebo podnikatelům v začátcích jejich
podnikání, kteří si neví rady a potřebují poradit, bude jim nabídnut mentoring a další služby pro
začínající podnikatele
Mentoring začínajících podnikatelů – každému začínajícímu podnikateli bude vytipován vhodný
mentor dle oboru podnikatelské činnosti, který s ním bude dlouhodobě individuálně pracovat (v
rozsahu min. 20 hodin práce mentora) a provede ho veškerými kroky nutnými k zahájení podnikání.
Společně zpracují podnikatelský plán v rámci, kterého se zamýšlejí nad veškerými aspekty podnikání,
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jako jsou analýza trhu, finanční plán, marketing, personalistika apod., založí živnost nebo obchodní
společnost a dále budou mentoři podnikatelům k dispozici minimálně v průběhu prvního roku
podnikání pro cenné rady, zkušenosti a psychickou podporu.
Příspěvek na zřízení živnostenského listu nebo založení obchodní společnosti – každý začínající
podnikatel bude mít nárok na úhradu poplatků za zřízení živnosti nebo založení obchodní společnosti.
Individuální konzultace s experty – každý začínající podnikatel bude mít nárok na 5 hodin odborného
poradenství expertů v důležitých oblastech pro podnikání: marketingu, financí, práva, dotací, daní a
účetnictví. Krajská hospodářská komora má pro tyto potřeby vytvořen expertní tým poradců.
Semináře pro začínající podnikatele „Nebojte se podnikat! Návod, jak začít s podnikáním“ pravidelně
bude pro zájemce o zahájení podnikání organizován seminář v rozsahu cca 3 hodiny lektorovaný
mentory, na kterém se dozví nejnutnější základy všech důležitých aspektů podnikání a také pár
užitečných tipů z praxe. Program semináře: základní právní aspekty podnikání, jak na podnikatelský
plán - Lean Canvas, informace k zaměstnávání lidí - právní základy a tipy z praxe, základy financí pro
začínající podnikatele (daně, cash-flow, rozpočet, návratnost, cenotvorba), marketing (win win, cesta
k zákazníkovi).
Pravidelné přednášky o podnikání na školách ve spolupráci se ZŠ a SŠ v Karlovarském kraji, základy
podnikání, besedy se zajímavými osobnostmi z byznysu apod.

b) Inkubační program pro start-upy
Pro začínající podnikatele, jež vzejdou z programu Rozjeď byznys, ale nejen z něj, vznikne v centru
města Cheb moderní coworkingové centrum s promyšleným inkubačním programem, který je
pokračováním počátečních aktivit v oblasti podpory začínajících firem (Rozjeď byznys).
Nově KHK KK zařazuje do svých aktivit v rámci projektu služby inkubačního programu, který klade důraz
na rychlý a intenzivní rozvoj omezeného počtu start-up firem po dobu 1-2 let, kdy se prokáže, že firma
je schopna dosahovat zisku anebo bez zbytečných vysokých utopených nákladů ukončí existenci.
Služby mají vedle základního pronájmu prostor a služeb s tím spojených především charakter business
modelling - nastavení business modelu, technické a technologické podpory, podpory při sestavení
projektového týmu apod. Základní podporu firem, která šetří podnikateli čas a náklady, budeme
poskytovat zejména těmito službami:
Prostory a sdílené služby (sdílené vybavené kanceláře se zázemím a IT infrastrukturou, zásobování
kancelářskými potřebami, zasedací místnost, možnost využívání služeb Centra mezinárodního
obchodu, CzechPoint, Mýto, ATACERT apod.)
Virtuální kancelář (podpora začínajícím podnikatelům, kteří nemají vlastní kancelář/sídlo firmy,
pronájem virtuální kanceláře v sídle Podnikatelského hubu – možnost zápisu jako sídla do obchodního
rejstříku, venkovní označení sídla, zřízení kontaktní adresy, přijímání pošty + využívání kanceláře a
sdílených služeb – viz výše)
Podnikatelské poradenství (účetnictví, daně, informační povinnost vůči veřejné správě, vybrané právní
otázky, marketing a PR, financování)
Odborné poradenství (otázky ochrany duševního vlastnictví, transfer znalostí, centrum mezinárodního
obchodu – pomoc s navázáním dodavatelsko-odběratelských vztahů)
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Networkingová setkání začínajících podnikatelů se zkušenými podnikateli - pravidelně bude
zorganizováno setkání, na kterém budou mít začínající podnikatelé možnost představit svůj byznys,
dostat radu užitečných rad, informací a kontaktu od zkušených podnikatelů.
Vzdělávací programy pro začínající podnikatele
PR kampaň – pomoc s marketingovou a PR kampaní startupových firem
Vybavení coworkingového centra

c) Dotační program pro začínající podnikatele
Účelem finanční podpory formou dotací na podporu podnikání je zlepšit kvalitu a pestrost nabídky
stávajících služeb a produktů, ale také zvýšit rozvoj podnikatelského prostředí v Karlovarském kraji
prostřednictvím stimulace zakládání nových podnikatelských subjektů, zvyšováním zaměstnanosti
obyvatelstva ve formě samostatné výdělečné činnosti fyzických osob, a tím vytvoření podmínek pro
vznik nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity. Začínající podnikatelské
subjekty mají v současné době ztížené možnosti získání kapitálu na rozjezd svého byznysu.
Finanční podporu formou voucherů by bylo možno použít na úhradu nákladů spojených s vybavením
provozovny, úhradu školení, kurzu nebo osvědčení pořádané akreditovaným zařízením či na nákup
základních počátečních surovin pro zhotovení finálního produktu případně k poskytování služeb.
Výše dotace je uvažována v rozpětí 10 tis. Kč – 150 tis. Kč.

2. KARIÉROVÉ CENTRUM KARLOVARSKÉHO KRAJE
Centrum kariérového poradenství, v němž bude soustředěna veškerá podpora obyvatelům kraje
týkající se jejich profesního uplatnění a veškerá podpora zaměstnavatelům působícím v regionu se
zajištěním kvalifikované pracovní síly. V současné době neexistuje v Karlovarském kraji žádná podobná
komplexní forma pomoci, úřad práce poskytuje podporu pouze nezaměstnaným ve své evidenci.
Centrum kariérového poradenství se primárně zaměří na tyto aktivity:

a) Job centrum pro zaměstnavatele – cílem je zajištění kvalifikované pracovní síly pro
zaměstnavatele působící v regionu prostřednictvím aktivit: inzerce volných pracovních míst,
vyhledávání vhodných adeptů na volná pracovní místa, pracovní pohovory, Assessment centra,
zajištění zahraničních pracovníků, veletrhy pracovních příležitostí, organizace setkávání a
vzdělávání personalistů firem, zajištění spolupráce se školami apod.

b) Kariérové poradenství pro žáky ZŠ – cílem je přiblížit žákům a jejich rodičům možnosti
budoucího profesního uplatnění žáků prostřednictvím aktivit: individuální poradenství žákům
a rodičům, podpora polytechniky na ZŠ (polytechnické kroužky, kempy a soutěže), exkurze
žáků do firem, prezentace zaměstnavatelů na školách, rozvoj webových aplikací pro výběr
správného oboru a profese, popularizace řemesel, popularizace vědy a techniky zábavnou
formou (polytechnická únikovka) apod.
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c) Kariérové poradenství pro žáky SŠ a VŠ – cílem je přiblížit žákům a studentům, popř. jejich
rodičům možnosti budoucího profesního uplatnění prostřednictvím aktivit: individuální
poradenství žákům a rodičům, exkurze, praxe, stáže žáků a studentů u zaměstnavatelů,
prezentace zaměstnavatelů na školách, veletrhy pracovních příležitostí, odborné vzdělávání
dle potřeb zaměstnavatelů, podpora duálního systému vzdělávání na SŠ, rozvoj webových
aplikací pro výběr správného oboru a profese, každoroční aktualizace webové aplikace Můj
život po škole, zprostředkování vhodného zaměstnání pro budoucí absolventy škol apod.

d) Kariérové poradenství pro dospělé – cílem je poradenství a podpora v oblasti profesního
uplatnění obyvatelům kraje, kteří hledají zaměstnání, uvažují o změně profese, potřebují
poradit v dalším profesním směřování (nejen pro nezaměstnané v evidenci ÚP, ale například i
pro studenty končících vzdělání, osoby pečují o děti apod.) prostřednictvím aktivit: individuální
poradenství, vyhledávání vhodného zaměstnavatele, bilanční a pracovní diagnostika,
motivační aktivity, rekvalifikační a vzdělávací kurzy (včetně kurzů a zkoušek v rámci Národní
soustavy kvalifikací), veletrhy pracovních příležitostí apod.

e) Poradenské centrum pro kariérové poradce na ZŠ a SŠ – cílem je zajištění komplexní
podpory pro kariérové poradce na ZŠ a SŠ prostřednictvím aktivit: individuální poradenství,
vzdělávání a setkávání kariérových poradců, exkurze a stáže ve firmách, metodická podpora v
oblasti kariérového poradenství žákům, ukázkové hodiny kariérního poradenství na školách

3. CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Cílem je zvyšování odborné a profesní kvalifikace zaměstnanců firem působících v Karlovarském kraji
a veřejnosti vzhledem k potřebám trhu práce a konkurenceschopnosti kraje prostřednictvím
organizace široké škály vzdělávacích kurzů. Projekt řeší problém nevyhovující úrovně znalostí,
dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami
zaměstnavatele. Příčiny problému jsou v nedostatečných zdrojích zaměstnavatele na průběžné
vzdělávání zaměstnanců a na podporu moderních systémů řízení lidských zdrojů. Další příčinou je malý
zájem pracovní síly se dále vzdělávat s cílem doplnit/změnit si kvalifikaci a také nedostatečná reakce
na měnící se požadavky trhu práce z důvodu technologických změn.
Zaměření kurzů:
IT kurzy
Měkké a manažerské kurzy
Jazykové vzdělávání
Účetní, ekonomické a právní kurzy
Technické a jiné odborné vzdělávání na základě potřeb firem
Kurzy v rámci Národní soustavy kvalifikací apod.
V rámci této oblasti dojde k vybavení školící místnosti.

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140,
IČO: 48 36 55 13, DIČ: CZ48365513, e-mail: info@khkkk.cz
www.khkkk.cz

