
PARTNERSTVÍ PRO 
BUDOUCNOST 1 a 2

- projekt Karlovarského kraje
-SROP, priorita 3 Rozvoj lidských 
zdrojů v regionech, opatření 3.3



Zkušenosti Karlovarského kraje 
z předchozího období

PHARE, PHARE CBC
SAPARD, ISPA
Komunitární programy EU
Programy ministerstev – např. Regionální 
program podpory rozvoje severozápadních 
Čech, Regionální program podpory rozvoje 
podnikatelských subjektů na území 
severozápadních Čech
Program obnovy venkova
Příspěvky Karlovarského kraje, atd.



Zjištěné nedostatky

Nedostatečná absorpční kapacita - kvalita 
a množství připravených projektů, zatím spíše 
záměry nepodložené dokumentací 
Projekty nejsou velké ani integrované, 
stále spíše individuální
Nedostatečná administrativní kapacita -
stále nedostatek kvalitních lidí v oblasti 
přípravy, řízení a implementace 
projektů/programů
Problémy s předfinancováním s 
spolufinancováním projektů
Chybějící struktura NNO
Nedostatečné sdělování zkušeností 



Příprava Karlovarského kraje 
na období 2007 – 2013

Projekt „Partnerství pro budoucnost“
Databáze projektů
Sektorový i prostorový přístup, síťování napříč krajem
Smlouva o spolupráci krajů 2007 – 2013
Příprava ROP NUTS 2 Severozápad
SEA – dopady ROP na životní prostředí
Ex-ante hodnocení ROP
Spolupráce na tvorbě Národní rozvojového plánu ČR, 
Národního strategického referenčního rámce – Řídící a 
koordinační výbor + pracovní skupiny
Spolupráce krajů při přípravě ROP, implementace



Fáze projektu

přípravná fáze  březen – září 2004 
podání projektu 30. 9. 2004
zahájení projektu leden 2005 
realizace projektu leden 2005 –
prosinec 2007 (etapy)
ukončení projektu 31. 12. 2007



Finanční rámec projektu
Celkové náklady:

Dotace ze SF:

Podíl Karlovarského kraje:

Podíl ze SR:

27,24 mil. Kč - 100%

20,43 mil. Kč - 75%

3,405 mil. Kč - 12,5 %

3,405 mil. Kč - 12.5%



Hlavní cíle projektu

partnerská síť 

komunikace, spolupráce

regionálního management 

Připravenost kraje na 2007 - 2013



Dílčí cíle projektu (1/2)

vybudování krajského rozvojového 
partnerství
vyškolení zástupců partnerů projektu 
ve vybraných oblastech
zvýšení počtu a kvality předkládaných 
projektů předkládaných v rámci SF
posílení a zefektivnění komunikace 
napříč krajem



Dílčí cíle projektu (2/2)

zvýšení počtu informačních zdrojů o 
strukturálních fondech a legislativě EU
zpracování krajských strategií ve 
vybraných oblastech
poskytování informací, pokynů a 
všestranné podpory předkladatelům a 
realizátorům projektů



Cílové skupiny projektu

obce
mikroregiony,
nestátní neziskové organizace
podnikatelský sektor, včetně zastřešujících a 
poradenských organizací
školy
ostatní organizace zřizované krajem, obcemi a 
státem
politici – zástupci samospráv
zaměstnanci veřejné správy
vedoucí pracovníci organizací, institucí a podniků
široká veřejnost, a další



Aktivity projektu

Partnerství v regionu
Zpracování výchozích analýz a dalších 
podkladových materiálů, zpracování 
strategických dokumentů
Vzdělávání
Komunikace a sdílení zkušeností
Hodnocení, vyhodnocení a ukončení 
projektu



Partnerství v regionu

Osloveno široké spektrum zájemců i klíčoví 
aktéři v regionu
Partneři projektu – partnerské smlouvy
projektový/řídící tým
pracovních skupiny (lidské zdroje, podnikání, 
cestovní ruch, doprava, …)
manažeři území – 8 nových pracovních míst
Pravidelná komunikace, společné akce, 
konferenci, výstavy, kulaté stoly, atd. 



Partneři projektu

Regionální hospodářská komora Poohří
Úřad práce v Karlových Varech
Pedagogické centrum Karlovarského kraje
Město Karlovy Vary
Město Ostrov
Město Toužim
Farní charita
Sdružení obcí Mariánskolázeňska
Rozvojový dopravní svaz
ANNA KK
Vladař, zájmové sdružení PO
Regionální stavební sdružení K. Vary
PRO-bio Severozápadní Čechy
Regionální rozvojový agentura Egrensis
Golfer, s. r. o.
Regionální agrární komora



Zpracování výchozích analýz a 
podkladových materiálů pro 
strategické dokumenty

analýza potřeb v oblasti posílení absorpční kapacity
rámcový školící plán
koncepce manažerů v území
strategie rozvoje NNO
Analytická studie na obnovu ekonomické samostatnosti venkova 
a udržitelného rozvoje mikroregionu Krušné hory – západ
Analýza vzdělávacích potřeb k integrovanému projektu 
„Vzdělávání zdravotnického personálu nelékařských oborů 
Analytická studie Řešení sociální problematiky na venkově a 
možnosti rozvoje venkovského území
Analýza brownfields pro rozvoj turistického ruchu na území 
Karlovarského kraje
Rozvoj podnikatelské sféry s ohledem na potřeby kvalifikované 
pracovní síly možnosti čerpání dotací v letech 2007 - 2013, aj.



Komunikace a sdílení 
zkušeností

Posílení a zefektivnění komunikace
Podpora sdílení zkušeností 

- Konference (Budoucnost 2005, 2006, Rozvoj lidských 
zdrojů, konference NNO, 30 dnů pro neziskový sektor

- databáze projektů, Úspěšné projekty, Přeshraniční 
spolupráce, aj.)

- Výstavy (Vesnice roku, Výstava POV, Krajinný výstava, 
tématické výstavky úspěšných projektů)

- přenos zkušeností ze zahraniční (3x Brusel, Irsko, 
Španělsko, Itálie, Rakousko, Německo – cca 175 osob)

- zapojení veřejnosti do realizovaných aktivit – Město 
Ostrov, Město Toužim, Náš region, aj. 



Vzdělávání

zástupců cílových skupin

v několika úrovních dle stupně odborných 
potřeb účastníků

prostřednictvím tématicky zaměřených 
školení, seminářů a workshopů

CELKEM pro 550 osob z Karlovarského kraje



Partnerství pro budoucnost 2

Projekt Karlovarského kraje + 3 
partneři 
Rozvinutí projektu PPB 1
Celkové náklady 5,8 mil. Kč
Doba trvání 1.7.2006 – 31.12.2007
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