
Cíle krajské samosprávy

Cíle a opatření



- Definovány v :

Programovém   prohlášení rady kraje

Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 
9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05



Regionální rozvoj
Cíl 1.: Podpořit urychlení růstu vytvořeného hrubého 
domácího produktu připadajícího na   jednoho obyvatele 
kraje
Cíl 2.: Nastartování růstu vzdělanosti obyvatel kraje
Cíl 3.: Realizace nových forem nepřímé podpory vzniku 
nových pracovních příležitostí
Cíl 4.: Zajištění provázanosti rozvojových strategií kraje 
s územně plánovací dokumentací
Cíl 5.:  Maximální efekt pro rozvoj kraje z peněz 
poskytovaných z evropských strukturálních fondů
v plánovacím období 2007-13 
Cíl 6.:  Podporovat vznik a činnost příhraničních 
mikroregionů



Školství a vzdělávání

Cíl 1.: Zvýšení všeobecné vzdělanosti obyvatel kraje
Cíl 2.: Rozvoj systému dalšího a celoživotního vzdělávání
Cíl 3.: Úprava prostorových kapacit škol  v souladu s 
demografickým vývojem,
zavedení standardů provozní nákladovosti jednotlivých škol 
v přepočtu na jednoho žáka
Cíl 4.: Dosahování souladu v kvalifikační struktuře na straně
práci hledajících a poptávky na pracovním trhu
Cíl 5.:  Podpora vrcholového sportu a výstavby multifunkční
sportovní haly v Karlových Varech



Životní prostředí a rozvoj 
venkova

Cíl 1.: Revitalizace krajiny s maximálním využitím 
finančních prostředků uvolňovaných Vládou ČR pro 
severozápadní Čechy
Cíl 2.: Trvalé zlepšování všech složek životního 
prostředí,
Cíl 3.:  Zachování rozmanitosti biotopů, živočišných 
a rostlinných druhů vyskytujících se na území kraje
Cíl 4.:  Postupná proměna venkova umožňující
návrat obyvatel k bydlení na venkově,  jeho 
udržitelný rozvoj v nových, zásadně změněných 
vnějších podmínkách



Silniční,železniční a letecká
dopravní infrastruktura

Cíl 1.: Vybudování páteřní rychlostní komunikace R6 napříč krajem (Cheb-
Sokolov-Karlovy Vary-hranice kraje- /Praha/ )
Cíl 2.: Modernizace vybraných úseků silnic I. třídy (viz. Střednědobý a 
roční plány ŘSD: především I/13 Ostrov-hranice kraje, I/21 křižovatka Y-M. 
Lázně-napojení na D5, křížení I/21 a I/64 Horní Lomany, I/25 obchvat 
Božího Daru)
Cíl 3.: Modernizace Letiště Karlovy Vary (zvýšení únosnosti vzletové a 
přistávací dráhy a modernizace jejího osvětlení, dostavba odbavovací
haly)
Cíl 4.: Opravy a modernizace regionálně významných úseků silnic II. a III. 
třídy ve vlastnictví Karlovarského kraje
Cíl 5.: Podpora modernizace vybraných železničních tratí
Cíl 6.:  Rozvoj cyklodopravy na území kraje
Cíl 7.: Spolupráce s ŘSD, drážními orgány, Policií ČR a obcemi za účelem 
zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.
Cíl 8.:   Postupné rozšiřování Integrovaného dopravního  systému KK
Cíl 9..    Podpora nových dopravních  systémů, jako např. EGRONET



Sociální služby
Cíl 1.:  Ve spolupráci s obcemi a nestátními 
neziskovými organizacemi vytvořit síť sociálních 
služeb regionálního charakteru 
Cíl 2.:  Jasné vymezení sociálních služeb 
poskytovaných krajskými zařízeními v souladu 
se standardy kvality služeb,  standardizace 
nákladovosti jednotlivých zařízení
Cíl 3.:  Vytvoření Akčního plánu protidrogové
politiky kraje včetně informačního zázemí



Kultura, lázeňství a cestovní
ruch

Cíl 1.:  Rozvoj lázeňství a cestovního 
ruchu formou vhodné propagace 
v součinnosti s podnikatelskými subjekty
Cíl 2.:  Pokračování obnovy kulturních 
památek
Cíl 3.: Udržení, rozvoj a zkvalitnění
kulturní nabídky pro obyvatele i 
návštěvníky kraje



Finance
Cíl 1.: Zabezpečit efektivní hospodaření ve vazbě
na rozpočtový výhled na léta 2005 až 2008 a 
jednotlivými ročními rozpočty.
Cíl 2.:  Zabezpečit hospodaření Karlovarského 
kraje podle řádného schváleného rozpočtu již od 
1.1. v daném roce. 
Cíl 3.: Docílit dokončení reformy veřejné správy 
a reformy veřejných financí v oblasti příjmové
základny krajů pomocí novely zákona č. 
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve 
vztahu k rozpočtu Karlovarského kraje



Vypracování rozpočtu

V zákoně č. 250/2000 Sb. :
Není stanovena povinnost čekat se 
schvalováním rozpočtu obcí až do schválení
SR nebo rozpočtu kraje 

V zákoně č. 128/2000  Sb. :
Je stanovena povinnost zveřejnění návrhu 
rozpočtu před jeho schválením 
zastupitelstvem 



Zdravotnictví
Cíl 1.: Prvořadým úkolem je zajištění zdravotní péče, která
bude srovnatelně dostupná, kvalitní a efektivní pro všechny 
občany kraje ve zdravotnických zařízení vlastnících KK, 
stanovení rozvojových cílů specializované péče
Cíl 2.:  Vybudovat Krajskou nemocnici se třemi pracovišti –
nemocnice Karlovy Vary, nemocnice Sokolov a nemocnice 
Cheb s cílem udržení základní struktury oborů, zkvalitnění a 
zefektivnění poskytované zdravotní péče
Cíl 3.:  Sloučit 3 příspěvkové organizace v oblasti 
zdravotnické záchranné služby
Cíl 4.:  Sloučit 2 příspěvkové organizace v oblasti dětské
péče – Dětské domovy
Cíl 5.:  Vybudovat v roce 2005 – 2006 výjezdová stanoviště
ZZS – Nejdek, Mariánské Lázně, Aš, Žlutice, příp. Luby
Cíl 6.:  Posílení úlohy prevence a výchovy ke zdraví



Správa majetku

Cíl 1.:  Aktualizovat Záměr správy majetku 
Karlovarského kraje a zahájit jeho 
realizaci   
Cíl 2.: Zabezpečit efektivní hospodaření
s majetkem kraje



ROP – projekty kraje

Priority - oblasti podpory
Plánovací období 2007 - 2013



Priorita 1

Oblast podpory 1.1  : Revitalizace a 
regenerace městských aglomerací

Globální cíl :
Obnova a zatraktivnění městských částí, 
areálů a objektů vedoucí k jejich oživení a 
znovuvyužití



Příjemci

Kraje
Obce – města nad 10 000 obyvatel ( dle 
údajů ČSÚ k 1. 1. 2006)
Organizace zřízené či založené městem nad 
10 000 obyvatel nebo krajem
DSO, jejichž členem je alespoň jedno město 
nad 10 000 obyvatel



Odhad alokace pro Karl. kraj

Karlovarský kraj celkem 458 mil. Kč z EU, tj. 
25 % celkové alokace

Ostatní oprávnění žadatelé 1 373, 6 mil. Kč z 
EU, tj. 75 % alokace



Priorita 1

Oblast podpory 1.2  : Infrastruktura v 
oblasti rozvoje lidských zdrojů

Globální cíl :
Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj 
vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví



Příjemci
Obce – města nad 10 000 obyvatel ( dle údajů ČSÚ
k 1. 1. 2006)
Organizace zřízené či založené městem nad 10 000 
obyvatel nebo krajem
DSO, jejichž členem je alespoň jedno město nad 10 
000 obyvatel
Nestátní neziskové organizace ( v případě realizace 
projektu s převažujícím dopadem na město nad 10 
000 obyvatel
Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou 
zařazená do školského rejstříku



Odhad alokace pro Karl. kraj

Karlovarský kraj celkem 600 mil. Kč z EU, tj. 
76,5 % celkové alokace

Ostatní oprávnění žadatelé 185 mil. Kč z EU, 
tj. 23,5 % alokace



Priorita 3

Oblast podpory 3.1  : Rozvoj dopravní
infrastruktury regionálního a 
nadregionálního významu 

Globální cíl :
Modernizací dopravní infrastruktury zajistit 
kvalitní dopravní spojení uvnitř regionu i jeho 
napojení na evropské dopravní cíle  



Příjemci

Kraje 
Organizace zřízené či založené městem  
nebo krajem
Podnikatelské subjekty   ( fyzické a právnické
osoby)



Odhad alokace pro Karl. kraj

Karlovarský kraj celkem 1 900 mil. Kč z EU, 
tj. 100 % celkové alokace

Ostatní oprávnění žadatelé : 0



Priorita 3

Oblast podpory 3.2  : Rozvoj dopravní
obslužnosti 

Globální cíl :
Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti 
v regionu modernizací doprovodné
infrastruktury a integrací jednotlivých druhů
dopravy šetrných k životnímu prostředí



Příjemci

Kraje 
Obce
Organizace zřízené či založené městem  
nebo krajem
DSO
Nestátní neziskové organizace



Odhad alokace pro Karl. kraj

Karlovarský kraj celkem 814 mil. Kč z EU
Projekty :
IDOK, Karl. karta
Páteřní cyklostezka podél Ohře
IDOK přestupní terminály 



Priorita 4

Oblast podpory 4.1  : Budování a rozvoj 
atraktivit a infrastruktury CR

Globální cíl :
Kvalitní infrastruktura pro rozvoj cestovního 
ruchu v regionu 



Příjemci

Kraje 
Obce
Organizace zřízené či založené městem  
nebo krajem
DSO
Nestátní neziskové organizace
Zájmová sdružení právnických osob
Podnikatelské subjekty ( FO + PO)



Odhad alokace pro Karl. kraj

Karlovarský kraj celkem 866,2 mil. Kč z EU
Z toho :

Veřejné subjekty 433,1 mil. Kč, tj. 50% alokace 

Podnikatelské subjekty 433,1 mil. Kč, tj. 50% 
alokace    



Priorita 4
Oblast podpory 4.2  : Zlepšování kvality a 
nabídky ubytovacích a stravovacích 
zařízení

Odhad alokace pro Karlovarský kraj je 469,2 
mil. Kč z EU

Tato oblast podpory je vyhrazena pro 
podnikatelské subjekty !!



Priorita 4

Oblast podpory 4.3  : Podpora marketingu a 
tvorby a rozvoje produktů CR

Globální cíl :
Trvalý zájem a dostatečná informovanost 
turistů o regionu



Příjemci
Kraje 
Obce
Organizace zřízené či založené městem  nebo 
krajem
DSO
Nestátní neziskové organizace
Zájmová sdružení právnických osob
Podnikatelské subjekty ( FO + PO)
Hospodářská komora a její složky



Odhad alokace pro Karl. kraj

Karlovarský kraj celkem 108,3 mil. Kč z EU
Z toho :

Veřejné subjekty 54 mil. Kč, tj. 50% alokace 

Podnikatelské subjekty 54 mil. Kč, tj. 50% alokace    



Děkuji za pozornost
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