
PARTNEŘI KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARLOVARSKÉHO KRAJE:

Aussehen und Einsatz

ept hat seinen Hauptsitz in Peiting, den Ursprung in Buching und mehrere
Niederlassungen im Ausland. Für alle wird die ept-Bildmarke verwendet und 
es gelten die gleichen Richtlinien bezüglich des Corporate Design.

4.1 ept connector s.r.o.

Das Werk in Tschechien ist eine eigenständige Firma, die sich aber in
Gestaltung und Auftritt stark an der ept GmbH & Co. KG orientiert.

ept connector s.r.o. ist mit einem eigenen Firmenzeichen ausgestattet, 
das anstelle des ept-Schriftzuges mit den drei Punkten eingesetzt wird. 
Es besteht aus dem ept-Logo und dem Zusatz connector s.r.o. Die 
sonstigen CD-Richtlinien bezüglich Farbe, Schrift und Platzierung sind 
davon nicht betroffen.

Achtung! Beachten Sie bitte bei der sw-Umsetzung, dass der Zusatz 
connector s.r.o. in 100 % Schwarz umgesetzt wird.

Hinweis:

andere Varianten und Firmenzusätze, die nicht durch ept 
freigeben wurden, sind nicht erlaubt.
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Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.

Inovační workshop                    
„3D tisk v praxi“ 

Kontaktní osoba: Marek Bureš, marek.bures@karp-kv.cz                           www.karp-kv.cz  

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“)  připravuje další ze série inovačních workshopů. 
Aktuálním tématem je 3D tisk a možnosti jeho využití. Na akci se zaměříme jak na tisk plastový/kompozitní, 
tak i na tisk kovový. Našimi hosty budou primárně výzkumníci a technici ze Západočeské univerzity, kteří se 
této problematice věnují již řadu let a to jak z pohledu praktického nasazení tak výzkumného. Demonstrovány 
budou výsledky z řady realizovaných projektů ve spolupráci s průmyslovými firmami, ale také i aktuální 
výstupy výzkumných aktivit zaměřujících se například na 3D tisk forem pro vstřikolisy nebo recyklaci tiskových 
prášků. Opět se budeme snažit udělat akci jako v předcházejícím případě maximálně interaktivní, takže 
klasické prezentace budou střídány diskuzí a prohlídkou vytisknutých výrobků. Workshop budeme zahajovat i 
základními informacemi o technikách 3D tisku, používaných materiálech a přípravě dat, takže pokud se chcete 
s 3D tiskem teprve seznámit, přijdete si na své i v tomto případě. Účast na workshopu je zdarma po předchozí 
registraci.  

PROGRAM: 
 
9:00 – 10:00 : Kompozitní 3D tisk  

• Úvod do problematiky plastového 3D tisku 
• Vlastnosti tiskových materiálů a techniky 

kompozitního 3D tisku 
• Možnosti 3D tisku forem pro vstřikolisy 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

10:00 – 11:00 : Kovový 3D tisk 

• Úvod do problematiky kovového 3D tisku 
• Pokročilé techniky 3D tisku z kovů 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

11:00 – 12:00 : 3D tisk nejen v průmyslové praxi 

• Design a 3D tisk 
• Protetika 

KDE: podnikatelský inkubátor 
KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary 

KDY: 3. 11. 2021 

REGISTRACE: 
https://forms.office.com/r/UKzE9tqthL 

Hlavním partnerem akce je 
Regionální technologický institut 
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PARTNER 
VAŠEHO ROZVOJE!
BŘEZEN 2022

1. 3. 2022
08:30 - 11:00 

Setkání podnikatelů s hejtmanem 
a vedením Karlovarského kraje

1. 3. 2022
09:00 - 13:00

On-line webinář: Zaměstnávání cizinců z 3. zemí 
– novinky v Programu kvalifikovaný zaměstnanec 2022

2. - 3. 3. 2022 Time management

8. 3. 2022 Právní minimum – uzavírání smluv

9. - 10. 3. 2022 Komunikace v obtížných situacích

29.3.2022
09:00 - 11:00 Společné ráno podnikatelů a nový stavební zákon

30. - 31. 3. 2022 Základy s MS Office – MS Word, MS Excel

DUBEN 2022

6. - 7. 4. 2022 Motivace zaměstnanců

12. - 13. 4. 2022 Stres a jeho odstraňování

12. 4. 2022
06:00 - 08:00 Daruj krev s komorou – Cheb

20. - 21. 4. 2022 Týmová spolupráce

26. 4. 2022 Pracovní právo

27. - 28. 4. 2022 MS Excel pro pokročilé

28. 4. 2022
07:00 - 09:00 Daruj krev s komorou – Karlovy Vary

KVĚTEN 2022

4. 5. 2022
06:30 - 09:00 Daruj krev s komorou – Sokolov

Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Danková
tel.: 775 188 873, e-mail: dankova@khkkk.cz

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.

https://www.khkkk.cz/vzdelavani-a-akce/kalendar-akci/
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S robotikou si rozumí, ukázali žáci 
v krajském kole FIRST LEGO League
V Karlových Varech se odehrál už čtvrtý ročník kraj-
ského kola soutěže FIRST LEGO League, kterou zde 
pořádá Základní škola jazyků Karlovy Vary ve spo-
lupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovar-
ského kraje (KHK KK). Jde o mezinárodní robotickou 
soutěž, která u žáků rozvíjí technické i měkké doved-
nosti. Tématem letošního ročníku byla budoucnost 
v dopravě. Do březnového celostátního kola, které se 
uskuteční v Praze, postupují týmy ze Základní školy 
jazyků Karlovy Vary, PORG – gymnázia a základní ško-
ly a z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. 

„Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje je 
partnerem soutěže FIRST LEGO League a dlouhodo-
bě podporuje polytechniku na základních školách. 
Pomáháme rozvíjet nadání u šikovných technicky za-
měřených dětí a věříme, že zůstanou v Karlovarském 
kraji, budou pracovat v místních firmách a podílet se 
na jejich dalším rozvoji,“ sdělila ředitelka KHK KK Len-
ka Mansfeldová. „Kromě soutěže organizujeme také 
polytechnické kroužky, polytechnické kempy a exkur-
ze do firem. Na tyto aktivity se nám podařilo získat 
finanční prostředky z Evropské unie,“ podotkla. 
Letos mezi sebou v krajském kole poměřilo síly sedm 

družstev ze sedmi základních škol. V jednom týmu je 
vždy až šest dětí ve věku 10 až 16 let. Mimo soutěž se 
zúčastnila navíc 3. Základní škola z Chebu, kde s robo-
tikou teprve začínají. I přesto členové jejího týmu za 
svůj výkon vybojovali speciální cenu poroty. 
„Jako pořadatel jsem rád, že se nám přes karantény 
a covid opatření podařilo soutěž uskutečnit za účasti 
7 týmů. Další dva bohužel odřekly účast v posledním 
týdnu před soutěží,“ uvedl Petr Brhel z pořadatelské 
Základní školy jazyků Karlovy Vary. „Určitě mě potě-
šila i přítomnost nových týmů, jejich výsledky a zájem 
nasbírat zkušenosti od ostatních.“ Jak potvrdil, úroveň 
soutěžících rok od roku roste a ani letošek nebyl výjim-
kou. S ohledem na kratší čas na přípravu kvůli covidu 
a karanténám to bylo pro pořadatele příjemné překva-
pení. A kdy je ideální čas začít s robotikou? „Nejlepší je 
začít již v průběhu prvního stupně, kdy je výrazně jed-
nodušší děti zaujmout. V tomto duchu se nese i právě 
probíhající reforma výuky Informatiky na ZŠ. Roboti-
zace určitě povede k zániku některých povolání, ale je 
třeba se na ni dívat jako na příležitost. Je na každém, 
zda bude mít zájem se rekvalifikovat nebo si rozšířit 
vzdělání a být připraven,“ vysvětlil Petr Brhel. 
 pokračování na následující straně
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S robotikou si rozumí, ukázali žáci 
v krajském kole FIRST LEGO League
pokračovnání z předchozí strany
Právě tým Libušinka ze Základní školy jazyků Karlovy 
Vary obsadil první příčku. Jedenáctiletou Emu, která 
zde chodí do šesté třídy, robotika baví a chtěla své 
dovednosti porovnat i s jinými týmy. „Příprava ale byla 
náročná, protože to byla naše první soutěž. Poslední 
týden jsme vynechali i ostatní kroužky a byli jsme ve 
škole každé odpoledne,“ řekla. Také jejímu týmovému 
kolegovi, dvanáctiletému Danovi, přišla příprava po-
měrně náročná. „Určitě ale chceme pokračovat v sou-
těžení a LEGO robotice,“ doplnil. 
Tématem letošního ročníku je Cargo connect. Týmy 
zkoumají prostřednictvím inovačních projektů bu-
doucnost v dopravě - od přepravy balíků ve venkov-
ských a městských oblastech až po dodávky pomoci 
při katastrofách a high-tech leteckou přepravu.  
Dovednosti účastníků krajského kola nadchly také 
sponzory. „Sponzorování Lego ligy je pro WITTE Nej-
dek již tradice, rok 2022 není první, kdy tuto nádher-

nou akci podporujeme. Pro naši společnost je přede-
vším zajímavá kombinace rozvoje vzdělávání mládeže 
a robotiky,“ sdělil Tomáš Michal, jednatel společnosti 
WITTE Nejdek, která je generálním partnerem kraj-
ského kola. „Ve WITTE Nejdek není robotika pouze 
hudbou budoucnosti, ale již realitou všedního dne, 
pracujeme s robotikou a automatizací jak ve výrobě, 
tak i v interní logistice. Právě proto si uvědomujeme 
nutnost podpory vzdělávání dětí v tomto oboru, který 
je budoucností nejen výroby WITTE Nejdek, ale celé-
ho výrobního průmyslu v Evropě,“ podotkl.
Soutěž ráda podpořila také Dana Harantová Jelínko-
vá, jednatelka společnosti NELAN: 
„Je skvělé, že soutěžní týmy mohou v soutěži FIRST 
LEGO League ukázat, co všechno dokáží a zaslouží si 
za to obrovský obdiv. Nabídku sponzorovat tuto sou-
těž jsme proto hned přijali a podpořili ji jak finančně, 
tak dárky pro soutěžící,“ uvedla.

Sponzoři soutěže: generální sponzor WITTE Nejdek, spol. s r.o., dále NELAN, spol. s r.o., a.i.m. Agentur s.r.o., 
SKF Lubrication Systems CZ, s.r.o., Františkovy Lázně AQUAFORUM a.s., invita s.r.o., West Bohemia TV.

Výsledné pořadí: 
1. Základní škola jazyků Karlovy Vary - Libušinka
2-3. PORG – gymnázium a základní škola - Suicide cat
2-3. První české gymnázium v Karlových Varech - CITASO
4. 6. ZŠ Cheb - Robo6
5. ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 - Raketky
6. ZŠ Karlovy Vary 1. máje 1 - DREAM TEAM
7. ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19 - Truhlářská Karlovy Vary

Mimo hl. soutěž
3. ZŠ  Cheb - vyhrála speciální cenu poroty
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Termíny:
12. 4. 2022
6:00 - 8:00 hodin
Cheb, K Nemocnici 17
Transfúzní oddělení Nemocnice Cheb
28. 4. 2022
7:00 - 9:00 hodin
Karlovy Vary, Vítězná 10
Transfúzní oddělení Nemocnice Karlovy Vary
4. 5. 2022
6:30 - 9:00 hodin
Sokolov, Slovenská 545
Dárcovské centrum Nemocnice Sokolov

Ukaž srdce, daruj krev

www.khkkk.cz

Registrace online zde

Daruj krev s komorou

Tuto akci podporuje
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUEsP0w3rw-vjjyzvrabepdT_Fx_LY2XOmQL213Ij-yisUng/viewform
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Hospodářská ročenka Karlovarského kraje byla přeložena 
do anglického a německého jazyka. Určena je především 
pro potenciální investory v Karlovarském kraji. 

V elektronické verzi je ke stažení na webu KHK KK zde, 
v případě zájmu o tištěnou verzi nás můžete kontaktovat.

Hospodářská ročenka 
také v němčině a angličtině

https://www.khkkk.cz/press_release/hospodarska-rocenka-mapuje-ekonomickou-situaci-v-karlovarskem-kraji/
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České předsednictví EU jako šance 
pro klíčová odvětví naší ekonomiky. 
Komora zahájila sérii kulatých stolů
Česká vláda musí brát evropské předsednictví vážně 
a vnímat jeho význam pro obnovu postavení ČR v Ev-
ropě i pro zrychlení transformace české ekonomiky. 
Během úvodního kulatého stolu k předsednictví ČR 
Radě EU v Hrzánském paláci to Hospodářská komora 
sdělila ministrovi pro evropské záležitosti Mikuláši 
Bekovi i zástupcům Parlamentu ČR. Za hlavní výzvy 
považuje Komora vyjednávání v otázkách klimatické 
politiky, energetiky a podpory digitálního byznysu.

„Předsednictví EU je pro Českou republiku příleži-
tostí chopit se vůdčí role vyjednávání v rámci legis-
lativního procesu a upřednostnit témata, ke kterým 
má naše země blízko. Hovořím zejména o klimatic-
kém balíčku Fit for 55. Boj s klimatickou změnou 
může být velkou příležitostí pro modernizaci české 
ekonomiky, ale pravidla musíme nastavit realistic-
ky, tak, aby nevedla k šokovému zdražování energií, 
a členským státům umožnila nákladově efektivní 
cestu k dosažení klimatických cílů,“ sdělil prezident 

Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že zele-
ná tranzice pro podniky znamená vysoké investiční 
náklady do infrastruktury, technologií, inovací i lidí.
Podnikatele dnes podle Hospodářské komory nejví-
ce trápí problémy, jako je vysoký růst inflace tažený 
cenami energií, nedostatek klíčových komponent, 
ale i nedostatek kvalifikovaných pracovníků. „Čes-
ké předsednictví přichází v době, kdy celá Evropa 
prochází velkou změnou ve snaze posílit svou pozici 
vůči dalším částem světa. Máme šanci ukázat, že do-
kážeme hledat a prosazovat smysluplná řešení a vy-
užít českou zkušenost úspěšné průmyslové země. 
Vzhledem k tomu, jak citlivá témata české předsed-
nictví čekají, je pro jeho úspěch důležitá nejen plná 
politická podpora a velké nasazení, ale i efektivní 
komunikace mezi vládou, parlamentem a podnika-
telskou veřejností, na kterou dohody vzniklé během 
českého předsednictví dopadnou,“ upozorňuje vice-
prezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. 
„Z našeho pohledu je klíčovou prioritou vnitřní trh, 
který podnikatelé vnímají jako zásadní přínos in-
tegrace. Usilujeme, aby z vnitřního trhu zmizely 
překážky podnikání a zbytečná administrativa. Při 
plnění zelených cílů by evropské instituce neměly 
opomíjet zásadu „mysli nejdříve na drobné podni-
katele“ a nevytvářet další administrativní zátěž či 
ohrožovat konkurenceschopnost našich firem ve 
světě. Značně nás v tomto ohledu znepokojuje při-
pravovaný návrh k udržitelné správě a řízení společ-
ností. Řada firem dnes z vlastní vůle takové kroky 
činí a nezapomínejme, že čestnost a zodpovědné 
chování nelze přikázat zákony, postihovat lze jen 
nelegální praktiky,“ dodává Dlouhý.
Kulatého stolu Hospodářské komory se zúčastnili 
také zástupci Francie, po níž ČR v půlce roku evrop-
ské předsednictví přebírá, a Švédska, které se vede-
ní Rady EU ujme začátkem roku 2023 a naváže na 
práci České republiky. Se členy Hospodářské komo-
ry o prioritách českého předsednictví diskutovali 
také náměstci ministrů klíčových resortů.
Hospodářská komora bude v dialogu se státem po-
kračovat v následujících týdnech sérií odborněji 
zaměřených kulatých stolů k jednotlivým hospodář-
ským a společenským tématům českého předsed-
nictví.
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Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s firmami 
NELAN, spol. s r.o., LUKAS CZ spol. s r.o. a STAX Metal Fibers s.r.o. a Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 

Vás srdečně zvou na 

SPOLEČNÉ RÁNO PODNIKATELŮ A 
NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON 

 

 

TMAVĚ ŽLUTÁ 
246 I 213 I 92 

SVĚTLE ŽLUTÁ 
253 I 234 I 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín:  
29. 3. 2022, 9:00 -11:00 hodin 

Místo:  
KHK KK – Grünerův dům, 2. patro 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 33, 
350 02 Cheb 
mapa zde 

Podmínky účasti 
Zdarma na základě předchozí 
registrace. 

Kontaktní osoba 
Ing. Lucie Kulhánková 
Tel: 723 433 187 
email: kulhankova@khkkk.cz 

Na základě zaslané registrace obdrží účastník potvrzení.  

Uzávěrka pro přihlášení je do 23. 3. 2022 

V době charakterizované nestabilními tržními 
podmínkami je upevňování stávajících obchodních  
a regionálních vztahů naší významnou prioritou. 
 
Jaké zásadní změny přináší Nový stavební zákon a jak se 
promítnou do vašeho podnikání?  
 

PROGRAM:  

• Nový stavební zákon – Václav Rovenský a Tomáš 
Sequens - Kocián Šolc Balaštík, advokátní 
kancelář, s.r.o. 

• Dotazy a diskuse  

 

Václav Rovenský, partner - působí jako advokát se 
zaměřením zejména na energetické právo, stavební 
právo, právní regulaci veřejných služeb, právo životního 
prostředí, projektové financování či právo nemovitostí.  

Tomáš Sequens, counsel - se dlouhodobě zaměřuje 
především na právo životního prostředí, stavební právo, 
energetické právo včetně horního práva, právo 
nemovitostí a správní řízení včetně správního soudnictví. 
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DOTAČNÍ BULLETIN
LEDEN 2022

Aktuální přehled dotačních výzev určených 
pro podnikatelské subjekty přináší Krajská 
hospodářská komora Karlovarského kraje. 
Vytvořila jej ve spolupráci se společností 
SANCHO PANZA, s.r.o.

Zájemci si tento přehled mohou 
stáhnout na webu KHK KK zde:
https://www.khkkk.cz/news/dotacni-bulletin-leden-2022/

Podnikatelský inkubátor KANOV nabízí pronájem nových moderních a klimatizovaných kanceláří v nově vybu-
dované pobočce v centru Chebu v ulici Svatopluka Čecha a Evropské.

Cena za pronájem kanceláří činí 180 Kč/m2/měsíčně 
a 200 Kč/m2/měsíčně u manažerských celoproskle-
ných kanceláří. Kanceláře jsou vybavené optickou 
datovou sítí, zabezpečené na pult ostrahy, vstupní 
recepce s obsluhou. V budově se počítá s provozem 
kavárny a menší gastro provozovny a velkého před-
náškového sálu.

V případě zájmu je možné domluvit prohlídku se správcem, tel.: 734 392449 nebo si vyžádat konkrétní nabídku 
na e-mailu: info@kanov.cz.

Nabídka pronájmu kanceláří 
v nově vzniklé pobočce 
v centru města Cheb

https://www.khkkk.cz/news/dotacni-bulletin-leden-2022/
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Pilotní projekt duálního vzdělávání v Karlovarském 
kraji je ve své polovině a už nyní je jasné, že se osvěd-
čil. Vítají ho nejen zaměstnavatelé, ale i samotní stu-
denti. Projekt, který připravila Krajská hospodářská 
komora Karlovarského kraje (KHK KK), potrvá do po-
loviny příštího roku. 

„Cílem projektu s názvem `Pilotní ověření prvků du-
álního vzdělávání` je zajistit pro studenty středních 
škol odborný výcvik u jednoho zaměstnavatele po 
celou dobu studia. Díky tomu získají nejen odbornou 
praxi, ale také cenný vhled do firemní kultury dané 
společnosti,“ vysvětlila Lenka Mansfeldová, ředitelka 
KHK KK. „Osvojení si pracovních návyků u konkrét-
ního zaměstnavatele studentům zjednoduší přechod 
ze školního prostředí na trh práce. Dá jim to navíc 
perspektivu, že stojí za to se vzdělávat, protože mají 
jistotu uplatnění.“  
Studenti vykonávali praxi ve firmách už před zahá-
jením projektu. V čem je tedy duální vzdělávání jiné? 
„Hlavní změnou je, že se snažíme, aby žák vykonával 
odbornou přípravu po celou dobu studia u jednoho 
zaměstnavatele v maximálním rozsahu, a to ideálně 
již od prvního ročníku. Dřív se stávalo, že žáci mezi 
firmami rotovali například po třech měsících. Žáci 
pak `nevěděli, čí jsou .̀ Po této krátké době prakticky 
všude začínali od začátku a než se stihli rozkoukat, 
už putovali jinam. Vůbec tak nezískali pracovní návy-
ky ani hlubší praktické zkušenosti,“ řekl Tomáš Musil, 
místopředseda představenstva KHK KK, který má na 
starosti sekci strojírenství a zpracovatelský průmysl. 
Pro pilotní projekt duálního vzdělávání byly vybrány 
konkrétní obory a školy. Tomáš Musil věří, že tento 
krok v budoucnu podpoří zájem žáků studovat právě 
na takových školách. „Vybrali jsme školy a obory, kte-
ré jsou v našich p̀odnikatelských` očích perspektiv-
ní a mají zde v regionu budoucnost. Věříme, že tyto 
obory zpopularizujeme a tím podpoříme zájem ško-
láků o jejich studium. Také bychom rádi přesvědčili 
rodiče, aby své děti na tyto obory přihlásili,“ doplnil.  
Do projektu se zapojila například společnost HF-
-Czechforge. „Naše firma dlouhodobě spolupracuje 
se středními školami a umožňuje jejich studentům 
a učňům praxe. Část z nich se pak v minulosti stala 
i našimi zaměstnanci. Projekt duálního vzdělávání 
podle nás studentům a učňům pomůže s přípravou 
na reálné zaměstnání, při nástupu do práce nebudou 

jen skleníkovými květinkami, ale budou mít již zažité 
základní pracovní návyky,“ uvedl Jiří Strádal, jednatel 
společnosti HF-Czechforge. „Naučí se vstávat do prá-
ce, jednat s kolegy, pochopí část nároků dnešní doby 
na zaměstnance a v neposlední řadě mohou sledovat 
vývoj a trendy bezprostředně tam, kde se s nimi pra-
cuje. V Německu má tento model vzdělávání dlouho-
letou praxi a je základem úspěchu tamní ekonomiky, 
bezprostředně to můžeme vidět na příkladu naší ma-
teřské firmy a toho, jak dobře tam pracují absolventi 
duálního vzdělávání. Očekáváme, že alespoň zčás-
ti se díky projektu něco podobného podaří přenést 
i k nám, a věříme, že z řad studentů a učňů vzejdou 
pro naši firmu také perspektivní zaměstnanci.“  
Duální vzdělávání se zamlouvá i studentům, kteří se 
do projektu zapojili. „Z mého pohledu je největší vý-
hodou duálního vzdělávání praxe a zkušenosti, které 
bych jinak získal až po škole v zaměstnání,“ řekl Mi-
chal Zetocha, student druhého ročníku elektrome-
chaniky na Integrované střední škole v Chebu. Na 
praxi chodí od prvního ročníku právě do HF-Czech-
forge. „Jako plus vidím i možnost seznámit se s fir-
mou, ve které člověk může pokračovat i po škole. 
Odpadne vám navíc nejen stres se sháněním volného 
místa, ale také si nemusíte zvykat na nové prostředí.“ 
Velkou výhodu spatřuje i v možnosti přivydělávat si 
ve stejné společnosti v době prázdnin. „Sehnat dob-
ře placenou brigádu není snadné. A já mohu chodit 
na brigádu tam, kde to znám. Je to perfektní bonus,“ 
doplnil student. 
Krajská hospodářská komora podporuje rozvoj škol-
ství a spolupráci zaměstnavatelů a škol nejen v ob-
lasti duálního vzdělávání.  Organizuje také pravidel-
né exkurze žáků, kariérových a výchovných poradců 
do firem a podporuje polytechnické vzdělávání na 
základních školách. „Snažíme se tak bojovat proti ne-
dostatku kvalifikovaných mladých lidí. To je problém, 
který v našem regionu brzdí rozvoj podnikání. Pokud 
se nám tento trend podaří změnit, dojde i k růstu pro-
dukované přidané hodnoty v rámci podnikání,“ dopl-
nila ředitelka KHK KK Lenka Mansfeldová. 

Duální vzdělávání 
je krok správným směrem 

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.
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Z A J I S T Í M E  V E Š K E R O U  A D M I N I S T R A T I V U ,
V Š E  Z D A R M A  A  N A  M Í R U

soft skills

počítačové kurzy

právní kurzy

 účetní, ekonomické kurzy 

odborná školení

 jazykové kurzy

F I R M Y  J A K O  E P T  C O N N E C T O R ,  D H L  S O L U T I O N ,  G R A N D H O T E L  
P U P P ,  P E T A I N E R ,  R E A L I S T I C  A  3 0  D A L Š Í C H  D Í K Y  T O M U  U Š E TŘ I L Y

D E S Í T K Y  A  S T O V K Y  T I S Í C  K O R U N

+420 775 188 873 

www.khkkk.cz

dankova@khkkk.cz
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Studium na SZŠ a VOŠ Cheb je studium se skvělým 
uplatněním a studium, které dává opravdu smysl.
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Inovační workshop
„Automatizace a robotizace“

Kontaktní osoba: Marek Bureš, marek.bures@karp-kv.cz www.karp-kv.cz

Na toto jaro si pro vás Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“) spolu s partnery
připravila poslední ze série inovačních workshopů. Tentokrát se budeme bavit o tématu stále sílící
automatizace a robotizace. Našimi hosty budou odborníci ze společností zabývajícími se dlouhodobě
implementací těchto technologií. Kromě konkrétních ukázek z realizovaných projektů se budeme také
bavit o tom, jak se správně rozhodovat, na co dávat při implementacích pozor nebo jaká je
ekonomická stránka automatizačních projektů. Kolaborativní robotika je v dnešní době velmi zajímavé
téma a i toto je oblast ve které můžete na naše hosty vznášet relevantní dotazy v závěrečné panelové
diskuzi. Účast na workshopu je zdarma po předchozí registraci.

PROGRAM WORKSHOPU:

9:00 – 12:00 - V programu se můžete těšit na 
hosty ze společností ARC-Robotics, B:TECH nebo 
ISOS Automation.

KDE: podnikatelský inkubátor 
KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary

KDY: 24. 3. 2022

REGISTRACE:
https://forms.office.com/r/HG5GC0hBLj

Na toto jaro si pro vás Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“) spolu s partnery
připravila poslední ze série inovačních workshopů. Tentokrát se budeme bavit o tématu stále sílící
automatizace a robotizace. Našimi hosty budou odborníci ze společností zabývajícími se dlouhodobě
implementací těchto technologií. Kromě konkrétních ukázek z realizovaných projektů se budeme také
bavit o tom, jak se správně rozhodovat, na co dávat při implementacích pozor nebo jaká je
ekonomická stránka automatizačních projektů. Kolaborativní robotika je v dnešní době velmi zajímavé
téma a i toto je oblast ve které můžete na naše hosty vznášet relevantní dotazy v závěrečné panelové
diskuzi. Účast na workshopu je zdarma po předchozí registraci.

KDY:  24. 3. 2022

KDE:  podnikatelský inkubátor 
 KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary

REGISTRACE:
https://forms.office.com/r/HG5GC0hBLj

PROGRAM: 

9:00 – 12:00
V programu se můžete těšit na
hosty ze společností ARC-Robotics, 
B:TECH nebo ISOS Automation.

Inovační workshop                    
„3D tisk v praxi“ 

Kontaktní osoba: Marek Bureš, marek.bures@karp-kv.cz                           www.karp-kv.cz  

Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“)  připravuje další ze série inovačních workshopů. 
Aktuálním tématem je 3D tisk a možnosti jeho využití. Na akci se zaměříme jak na tisk plastový/kompozitní, 
tak i na tisk kovový. Našimi hosty budou primárně výzkumníci a technici ze Západočeské univerzity, kteří se 
této problematice věnují již řadu let a to jak z pohledu praktického nasazení tak výzkumného. Demonstrovány 
budou výsledky z řady realizovaných projektů ve spolupráci s průmyslovými firmami, ale také i aktuální 
výstupy výzkumných aktivit zaměřujících se například na 3D tisk forem pro vstřikolisy nebo recyklaci tiskových 
prášků. Opět se budeme snažit udělat akci jako v předcházejícím případě maximálně interaktivní, takže 
klasické prezentace budou střídány diskuzí a prohlídkou vytisknutých výrobků. Workshop budeme zahajovat i 
základními informacemi o technikách 3D tisku, používaných materiálech a přípravě dat, takže pokud se chcete 
s 3D tiskem teprve seznámit, přijdete si na své i v tomto případě. Účast na workshopu je zdarma po předchozí 
registraci.  

PROGRAM: 
 
9:00 – 10:00 : Kompozitní 3D tisk  

• Úvod do problematiky plastového 3D tisku 
• Vlastnosti tiskových materiálů a techniky 

kompozitního 3D tisku 
• Možnosti 3D tisku forem pro vstřikolisy 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

10:00 – 11:00 : Kovový 3D tisk 

• Úvod do problematiky kovového 3D tisku 
• Pokročilé techniky 3D tisku z kovů 
• Diskuze a prohlídky ukázkových výrobků 

11:00 – 12:00 : 3D tisk nejen v průmyslové praxi 

• Design a 3D tisk 
• Protetika 

KDE: podnikatelský inkubátor 
KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary 

KDY: 3. 11. 2021 

REGISTRACE: 
https://forms.office.com/r/UKzE9tqthL 

Hlavním partnerem akce je 
Regionální technologický institut 

Inovační workshop
AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE

Kontaktní osoba: Marek Bureš, marek.bures@karp-kv.cz  www.karp-kv.cz

Inovační workshop
„Automatizace a robotizace“

Kontaktní osoba: Marek Bureš, marek.bures@karp-kv.cz www.karp-kv.cz

Na toto jaro si pro vás Karlovarská agentura rozvoje podnikání (dále „KARP“) spolu s partnery
připravila poslední ze série inovačních workshopů. Tentokrát se budeme bavit o tématu stále sílící
automatizace a robotizace. Našimi hosty budou odborníci ze společností zabývajícími se dlouhodobě
implementací těchto technologií. Kromě konkrétních ukázek z realizovaných projektů se budeme také
bavit o tom, jak se správně rozhodovat, na co dávat při implementacích pozor nebo jaká je
ekonomická stránka automatizačních projektů. Kolaborativní robotika je v dnešní době velmi zajímavé
téma a i toto je oblast ve které můžete na naše hosty vznášet relevantní dotazy v závěrečné panelové
diskuzi. Účast na workshopu je zdarma po předchozí registraci.

PROGRAM WORKSHOPU:

9:00 – 12:00 - V programu se můžete těšit na 
hosty ze společností ARC-Robotics, B:TECH nebo 
ISOS Automation.

KDE: podnikatelský inkubátor 
KANOV, Závodní 278, Karlovy Vary

KDY: 24. 3. 2022

REGISTRACE:
https://forms.office.com/r/HG5GC0hBLj

https://forms.office.com/r/HG5GC0hBLj
http://www.karp-kv.cz
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Kreativita jako příležitost 
pro podnikatele? 
Rozhodně ano!

Pokud jste podnikatelé, položte si sami tyto otázky: 
Snažím se svoje podnikání inovovat? Spolupracuji 
při svém podnikání s umělci, kreativci či designery? 
Najdu si alespoň jednou měsíčně čas na inspirování 
se nápady od jiných? Sleduji pokrok ve svém oboru 
a snažím se na něj reagovat originálním způsobem?

Pokud jste na některou z otázek odpověděli ne, je možná 
čas zamyslet se nad tím, jestli by právě kreativita nemoh-
la podpořit váš zisk z podnikání. Pokud se rozhodnete, 
že ano, máte dvě možnosti. Buď se sami (nebo ve vašem 
pracovním týmu) zamyslíte, jak inovovat své podnikání 
kreativní cestou anebo začnete spolupracovat s nějakým 
umělcem, který vám může pomoci otevřít vaše obzory. 
Projekt InduCCI se již od roku 2019 snažil podpořit kultur-
ní a kreativní podnikatele, a proto pro vás mám pár tipů, 
kde můžete začít.
Vždy jsem byla osobou, která spíše plní zadané úkoly 
a nezamýšlí se nad tím, jak mohu něco zlepšit. Proč bych 
dělala něco navíc, když moje práce je takto dostačující? 
Díky spolupráci s místními designery se však můj názor 
rapidně změnil. Objevila jsem metodu Designového myš-
lení, která mi pomohla rozplynout závoj nudy. Najednou se 
přede mnou otevřel nový zábavný svět plný výzev. S žáky 
tří středních škol z různých oborů jsme díky této metodě 
vytvořili tři únikové vzdělávací hry. Podstatou bylo zamys-
let se nad budoucími uživateli her a jejich potřebami, spo-
lupracovat napříč různými obory a neustále se navzájem 
inspirovat. Tím jsme podpořili v žácích kreativitu, kterou 
budou moci využít nejen v budoucím podnikání/zaměst-
nání. Výsledné vzdělávací hry jsou popsány v následujícím 
videu: https://www.youtube.com/watch?v=aQxSxSV-
1nig. Dost už ale k našim aktivitám, co tedy můžete dě-
lat vy? Zkuste začít e-learningovým kurzem, který jsme 

vytvořili: http://e-learning.sokolov-vychod.cz/#/. Nej-
zajímavější částí e-learningu pro vás jednoznačně bude 
kapitola s názvem: „Takto KKP provádí změny“. Zkuste 
tedy rovnou na vlastní kůži metodu Designového myšlení 
anebo Kreativního řešení problému podle zde uvedeného 
návodu. 
E-learningový kurz byl součástí kurzu: „Cesta za pozná-
ním KKP“, kde jsme se snažili naše nově nabité zkušenosti 
přenést dále. Byla by škoda, kdyby kurz zanikl s projektem, 
a proto je e-learning dále dostupný zdarma a může tak in-
spirovat další a další lidi.
Díky projektu InduCCI jsme také začali dlouhodobý boj za 
tvorbu coworkingového centra na Sokolovsku, které by 
podpořilo podnikatele v kreativitě a spolupráci a poskytlo 
by jim vhodné prostory a náčiní pro jejich podnikání. Jsme 
si vědomi toho, že návrh centra je opravdu pouze první 
krok a ještě nás čeká mnoho práce, než si k nám budete 
moc zajít pro nápady a rady, ale nevzdáváme se.
 Mgr. Lucie Říhová - projektová manažerka InduCCI

https://www.youtube.com/watch?v=aQxSxSV1nig
https://www.youtube.com/watch?v=aQxSxSV1nig
http://e-learning.sokolov-vychod.cz/#/
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Vedení kraje řešilo s německými 
partnery dostavbu dálničního 
propojení i spolupráci záchranářů

Zástupci vedení Karlovarského kraje se v minulém 
týdnu setkali s představiteli německých okresů a re-
gionálního sdružení Euregio Egrensis. Tématem se-
tkání se stala dostavba přeshraničního napojení D6 
na německou dálniční síť, čerpání evropských financí 
na společné projekty i spolupráce zdravotnických zá-
chranářů v bavorském příhraničí.

S hejtmanem Petrem Kulhánkem a krajským rad-
ním Patrikem Pizingerem diskutoval zemský rada 
okresu Wunsiedel Peter Berek, zemský rada okre-
su Tirschenreuth Roland Grillmeier, starosta města 
Waldsassen Bernd Sommer a jednatel německé čás-
ti sdružení Euregio Egrensis Harald Ehm. „Ukázalo 
se, že napojení dálnice D6 na německou A93 je pro 
obě strany stále stejně silným klíčovým tématem 
a vnímáme snahu německých partnerů o to, aby 
se o něm jednalo i na centrální úrovni obou států. 
Shodli jsme se na tom, že se budeme snažit vyvíjet 
tlak na ministerstva dopravy, protože naším společ-
ným cílem, je, aby se dobudování úseku, který napojí 
českou D6 na německou A93, dostalo mezi národní 
priority v plánech rozvoje dopravní infrastruktury 
SRN,“ popsal hejtman.
Hovořilo se také o novém období přeshraniční spo-
lupráce 2021 – 2027, které naváže na společné pro-
gramy Evropské územní spolupráce ČR s Bavorskem 
a Saskem. Česká i německá strana zatím čeká na 

informace o podmínkách podávání žádostí o pod-
poru přeshraničních projektů. „Spolupráce by měla 
být zaměřena na posílení výzkumných a inovačních 
kapacit, na přizpůsobení se změnám klimatu,  na 
ochranu a zachování přírody a na rozšiřování spo-
lečné nabídky vzdělávání. Počítáme ale i s tím, že 
získat dotace z EU bude možné na společné projek-
ty v oblasti kultury, cestovního ruchu a setkávání 
lidí z obou stran hranice,“ vysvětlil krajský radní Pa-
trik Pizinger.
Jako velmi úspěšný zhodnotili aktéři setkání pilot-
ní projekt spolupráce zdravotnických záchranářů  
z oblasti hranice poblíž bavorského města Cham. 
„Podstata projektu  Babylon spočívala v tom, že 
v okamžiku, kdy na tísňovou linku 112 zavolal občan 
z Čech či Německa, na pomoc vyjížděli záchranáři, 
kteří byli nejblíže bez ohledu na to, zda jde o českou 
nebo bavorskou posádku. Na základě vyhodnoce-
ní projektu se budeme dále bavit o tom, že by bylo 
možné jej aplikovat po celé délce společné hranice 
kraje a sousedních německých regionů,“ dodal Petr 
Kulhánek. 

Kontakt:
Mgr. Jana Pavlíková, tisková mluvčí, 
Krajský úřad Karlovarského kraje, 
tel.: +420 354 222 130 mobil: +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.c
www.kr-karlovarsky.cz

http://www.kr-karlovarsky.cz
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Evropské novinky
Něco pro větší nezávislost EU:
Dne 8. 2. 2022 Evropská komise navrhla komplexní 
soubor opatření k zajištění bezpečnosti dodávek, 
odolnosti a technologického vedoucího postavení 
EU v oblasti polovodičových technologií a aplikací. 
Evropský zákon o čipech posílí konkurenceschop-
nost a odolnost Evropy.

Nedostatek polovodičů, který byl v nedávné době citel-
ný na globální úrovni, si vynutil uzavírání továren v celé 
řadě odvětví od automobilového průmyslu až po sektor 
zdravotnických prostředků. Například v automobilovém 
průmyslu výroba v některých členských státech v roce 
2021 poklesla o jednu třetinu. Tato situace se promítla 
i do chodu firem v Karlovarském kraji a jasně odhalila 
extrémní globální závislost hodnotového řetězce po-
lovodičů na velmi omezeném počtu aktérů ve složitém 
geopolitickém kontextu. Ilustrovala však také, jaký vý-
znam polovodiče mají pro celý evropský průmysl a spo-
lečnost.
Evropský zákon o čipech bude stavět na silných strán-
kách Evropy – předních světových výzkumných a tech-
nologických organizacích a sítích, jakož i na řadě výrob-
ců průkopnických zařízení, a bude řešit přetrvávající 
nedostatky. Díky evropskému aktu o čipech bude EU 
mít k dispozici nezbytné nástroje, dovednosti a techno-
logické schopnosti, aby v této oblasti zaujala vedoucí 
postavení, a to nad rámec výzkumu a technologií, tedy 
i v oblasti navrhování, výroby a balení pokročilých čipů. 
Tím si zajistí dodávky polovodičů a sníží svou závislost. 
Bude to jistě šance i pro české firmy.
Dalším krokem je, že Evropský parlament a členské stá-
ty budou muset projednat tyto návrhy Evropské komise 
týkající se zákona o evropských čipech řádným legisla-
tivním postupem. Pokud bude nařízení přijato, bude pří-
mo použitelné v celé EU.

Něco pro MSP:
Fond pro malé a střední podniky Ideas Powered for bu-
siness je grantový program určený na pomoc malým 
a středním podnikům (MSP) v EU v oblasti práv dušev-
ního vlastnictví (IP). Tento fond je iniciativou Evropské 
komise realizovanou Úřadem Evropské unie pro duševní 
vlastnictví (EUIPO) a bude fungovat od 10. ledna 2022 
do 16. prosince 2022.

Fond disponuje s rozpočtem 47 milionů € na ochranu 
duševního vlastnictví MSP v EU po pandemii COVID-19 
a pro ekologickou a digitální transformaci.
Finanční prostředky jsou omezené a dostupné podle 
zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ a to formou vou-
cherů (750 € nebo 1500 €), které jsou určené na:

 proplacení 90 % poplatků účtovaných členskými 
státy za diagnostické služby v oblasti duševního 
vlastnictví (IP Scan), jež provádí široké posouzení 
potřeb žádajícího malého či středního podniku v ob-
lasti duševního vlastnictví s přihlédnutím k inovač-
nímu potenciálu jeho nehmotných aktiv; 
 proplacení 75 % poplatků účtovaných úřady pro du-

ševní vlastnictví (včetně vnitrostátních úřadů pro 
duševní vlastnictví, úřadu Evropské unie pro dušev-
ní vlastnictví a Úřadu pro duševní vlastnictví Bene-
luxu) za zápis ochranných známek a průmyslových 
vzorů;
 proplacení 50 % poplatků účtovaných Světovou or-

ganizací pro duševní vlastnictví za získání ochrany 
v oblasti ochranných známek a průmyslových vzo-
rů;
 proplacení 50 % poplatků účtovaných vnitrostátní-

mi patentovými úřady za zápis patentů v roce 2022;
 od roku 2023 by mohly být pokryty další služby, 

např. částečná náhrada nákladů výzkumu v oblasti 
nových patentů, žádost o patentovou přihlášku či 
soukromé poradenství v oblasti duševního vlastnic-
tví, jež si účtují právní zástupci v oblasti duševního 
vlastnictví (za registraci patentů, licenční smlouvy, 
ocenění duševního vlastnictví, náklady na alterna-
tivní řešení sporů atd.).

Podrobné podmínky a přístup do systému pro podávání 
žádostí naleznete zde: https://euipo.europa.eu/ohim-
portal/en/online-services/sme-fund

Něco praktického pro každého:
V lednu učinili velvyslanci členských zemí EU důležitý 
krok ke schválení návrhu Evropské komise na jednotnou 
nabíječku USB-C pro malá elektronická zařízení. Doufá-
me tedy, že Evropský parlament ji brzy schválí.
 Zdroj: Evropská komise

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund
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Novinky u Inovačních a Kreativních 
voucherů pro rok 2022
Stejně tak jako loni, tak i letos mohou podnikatelé v Karlovarském kraji požádat o finanční podporu na rozvoj 
svého podnikání v rámci Programu rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje a jeho dvou podprogra-
mech, Inovačních a Kreativních voucherech. Oba typy voucherů jsou v letošním roce ve znamení pozitivních 
změn.

1. Žádat může více subjektů
 Novinkou v letošním ročníku je rozšíření okruhu způsobilých žadatelů. Kromě podnikatelů, kteří mají sídlo 

v Karlovarském kraji, budou letos nově moci požádat i podnikatelé, kteří tu mají   provozovnu, ve které je ov-
šem podnikání fakticky provozováno. 

2. Více kreativců při jedné zakázce
 Letos podnikatelé mohou požádat o spolupráci až 3 kreativce v rámci jedné zakázky a zároveň může jeden 

kreativec poskytovat své služby maximálně pro 3 žadatele. Od nastavení těchto podmínek si slibujeme ještě 
větší využití potenciálu všech kreativců v naší galerii. 

3. Navýšení celkové alokace 
 V posledních dvou letech jsme zaznamenali velký zájem podnikatelských subjektů o podporu z Programu roz-

voje konkurenceschopnosti, proto se současně snažíme o navýšení alokace pro tyto podprogramy.

Máte otázky? Neváhejte využít možnost individuálních konzultací projektových záměrů. V případě potřeby se 
můžete obracet na projektovou manažerku Programu Šárku Harušťákovou (sarka.harustakova@karp-kv.cz). 

Harmonogram Inovační vouchery Kreativní vouchery 

Seminář pro žadatele duben 2022 1. týden v září 2022

Příjem žádostí květen 2022 září 2022

Hodnocení žádostí  červen – červenec 2022 říjen 2022

Rozhodnutí Rady Karlovarského kraje 
o poskytnutí dotace červenec + srpen 2022 listopad 2022

Oznámení výsledků o schválení poskytnutí dotace srpen 2022 listopad 2022

Podpis smlouvy o poskytnutí dotace srpen – září 2022 listopad – prosinec 2022

Dokončení realizace projektu 
a prokazatelná úhrada výdajů do 28.02.2023 31.05.2023

Předložení finančního vypořádání dotace, 
Vyhodnocení splnění účelu čerpání dotace do 31.03.2023 30.06.2023
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ZAČNĚTE S NÁMI!
ZAČNĚTE S NÁMI! ZAČNĚTE S NÁMI!
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LUKAS CZ spol. s. r. o  Továrni 478 | 35134 Skalná
Tel.: + 420 357 070 600, + 420 357 070 621 – 624  |  Fax: + 420 357 070 613  |  obchod@lukascz.cz
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Sortiment LUKAS v maloprodeji zakoupíte např.:
Václav Sladký, Americká 2486/20, 350 02 Cheb
MAISTER PRODEJ NÁŘADÍ s.r.o., Sudentská 78/25, 360 07 Karlovy Vary
TECHMOBIL Cheb s.r.o., Karlovarská  144/52, 350 02 Cheb – Dolní Dvory

VÝROBCE A PRODEJCE NÁSTROJŮ PRO RUČNÍ A
STACIONÁRNÍ (I V CNC STROJÍCH) ŘEZÁNÍ, BROUŠENÍ,
FRÉZOVÁNÍ, KARTÁČOVÁNÍ A LEŠTĚNÍ.

brusné a řezné kotouče (tzv. fl exokotouče)
lamelové brusné nástroje (kotouče, vějíře, talíře)
leštící nástroje (kotouče, tělíska, tyčky)
diamantové brusné a řezné nástroje
technické frézy, gravírovací jehly, rotační pilníky a rašple
brusné pasy, brusné výseky, fíbrdisky, brusné rouno aj. od
výrobců VSM a DEERFOS
technické kartáče LESSMANN

Plastová a hliníková okna
Plastové a hliníkové dveře

Zimní zahrady
Prosklené stěny
Garážová vrata

Protipožární prvky
Přístupové systémy 

Zabezpečovací systémy
Zasklívání balkonů
Interiérové dveře

Zastínění

www.nelan.cz

zimní
zahrady

přístupové
systémy

plastové
a hliníkové

dveře

prosklené
stěny

zastínění
okna

garážová
vrata
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více informací naleznete zde:
https://www.ept.cz/index.php?prace

https://www.ept.cz/index.php?prace
https://www.ept.cz/index.php?prace
https://www.ept.cz/index.php?prace
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tel: +420 354 426 140
e-mail: info@khkkk.cz

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
DIČ: CZ48365513
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tel: +420 354 426 140
e-mail: info@khkkk.cz

Datová schránka: d72acea

IČO: 48365513
DIČ: CZ48365513

Yez! Výživa s nutričním terapeutem, Veronika Vlčková
Poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti výživy v Karlových Varech a okolí. Speciali-
zuje se nejen na kvalitní diagnostiku složení těla, ale především na nutriční poradenství pro širokou 
veřejnost od mladých zákazníků až po seniory a aktivní či rekreační sportovce přímo na míru každé-
mu klientovi s ohledem na jeho návyky, pracovní zátěž a zdravotní speci�ka. 

Natálie Bezdíčková – kosmetické služby a kadeřnictví
Provozuje kadeřnictví Bílý Květ v centru Karlových Varů, 
zároveň také nabízí mobilní kosmetické a vizážistické služby
v pohodlí domova svých klientek. 

Halyna Deykalo – Kosmetika La Rosa
Kosmetický salon blízko centra Chebu, kde nabízí kosmetické služby v té nejvyšší kvalitě. Svým klient-
kám i klientům se plně věnuje a soustředí se na to, aby při výkonu jednotlivých služeb mohli relaxovat 
a byli maximálně spokojeni.

Institut RM, Pavel Vaněk
Snaží se o individuální přístup a péči o člověka jak v oblasti fyzické, tak i duševní. Prvním krokem 
v péči o tělo by měla být aktivní forma prevence a uzdravování - pohyb. Proto nabízí zdravotní cvičení 
jak pravidelně, tak nepravidelně. Druhým krokem v péči o tělo je určitě masáž, která se neprovádí jen, 
když už nás něco bolí.

a řadě dalších…

Olena Ukalska - manikérka a pedikérka
Nabízí manikúru, pedikúru a kreativní úpravu a modeláž 
nehtů, kreativní líčení, dětský koutek a dojezd za klienty 
do lázeňských domů a domácností.


