
Verze 3.0

Datum změny pracovní verze ke dni 12.02.2018

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj jméno autora revize M.Soukup

                                                                       nová opatření oproti verzi pro Dozorčí rady programu RE:START Ústeckého kraje

kontakt list souhrn

Pilíř

č. 

Opatření Název opatření a odkaz na monitorovací kartu Region Gesce Gesce + Stručný popis cílů opatření

A

II_A.1

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně 

postižených regionech prostřednictvím investic do 

nemovitého majetku (specifické výzvy OPPIK - 

Nemovitosti) NadregionálníMPO

Usnadňovat vybraným malým a středním podnikatelům ze strukturálně postižených krajů modernizaci zastaralých a 

technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými 

budovami pro podnikání

A

II_A.2
Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve 

specifických lokalitách strukturálně postižených regionů
NadregionálníMMR

Zvýšení příjmů z cestovního ruchu ve vybraných územích se silným potenciálem pro cestovní ruch, soukromých subjektů, 

které mají sídlo v kraji a zvýšení podílu cestovního ruchu v lokální nebo krajské ekonomice. Navržení a příprava nástrojů ze 

strany resortů pro naplnění opatření

A

II_A.3 Centra průmyslových kompetencí 

NadregionálníMŠMT MPO, TAČR

Opatření má pomoci vzniku úzce odborně specializovaných organizací, obvykle obchodních společností, které realizují 

výzkumné a vývojové aktivity pro soukromé firmy či jejich skupiny a poskytují další odborné, specializované služby vzdělávací 

a poradenské podle konkrétních potřeb firem. (Aktuálně se řeší zda bude zařazeno nebo vyřazeno ze strany předkladatele)

B
II.B.2

Příprava programu zaměřeného na regenerace 

specifických brownfielůd ve městech a obcích směřujících k 

jejich dalšímu efektivnímu využití NadregionálníMMR MPO, MŽP, Mze

Příprava dotačního programu na revitalizaci velkých nevyužívaných nemovitostí v regionech. V první fázi primárně na 

finanocování souvisejcícíh projektových dokumentací a druhé fázi také  na přípravu podmínek dotačního programu.

C

II_C.2
Podpora rozvoje specifické drobnější výzkumné 

infrastruktury ve strukturálně postižených regionech

ÚK, KVK MŠMT MPO, TAČR

Příprava a vytvoření nástrojů jejichž cílem bude podporovat v regionech rozvoj vědecko-výzkumné kapacity včetně přilákání 

výzkumných odborníků v komplementárních oborech k RIS3 doménám specializace. Může se jednak o výzkumné směry, 

které nemusí být nutně příliš významné, nicméně jejich podpora a rozvoj jsou klíčové pro rozšíření velmi malé základy 

výzkumu a vývoje v regionu. 

C
II_C.2 Excelentní výzkum

ÚK MŠMT

MMR, MPO, 

MPSV, TAČR, 

Podpora oblastí výzkumu, která mají potenciál pro další rozvoj region a rozvoji spolupráce mezi prvotním výzkum a podniky z 

praxe. 

C

II_C.2

Podpora výzkumu a vývoje včetně popularizačních činností 

na území strukturálně postižených krajů (vědecké 

knihovny, Fergunna, Národní muzejní platforma)
NadregionálníMŠMT MPO, MK, TAČR

Vytvoření nástrojů pro podporu vědecko-výzkumné ifrastruktury využitené i pro popularizační činnosti na území strukturálně 

postižených krajů (výzkumné knihonvy, center kreativity-specificky zaměřených vzdělávacích středisek atp.)

D

II_D.1

Podpora realizace prezenční (ve vybraných oborech i 

kombinované) formy vysokoškolského studia 

realizovaného veřejnými VŠ přímo na území Karlovarského 

a Ústeckého kraje
ÚK, KVK MŠMT

Ukládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy upravit pravidla financování veřejných VŠ v oblasti Institucionálního 

financování VŠ nebo s využitím specifických položek v rozpočtu MŠMT (např. Ukazatel F – Fond vzdělávací politiky) tak, aby 

byly veřejné VŠ působící na území Karlovarského nebo Ústeckého kraje stimulovány k rozvoji svých pracovišť na území 

těchto krajů a realizaci svých akreditovaných studijních programů primárně v prezenční formě (u vybraných oborů i v 

kombinované formě) na těchto pracovištích.

D
II_D.2 Rozvoj multislužbových center dalšího vzdělávání

NadregionálníMŠMT MPSV

Ukládá ministrovi školství mládeže a tělovýchovy vytvořit podmínky a zajistit financování pro vybudování a zahájení činnosti 

multislužbových center dalšího vzdělávání ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí. 

D

II_D.2 

Podpora obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí 

škol a školských zařízení - vyhlášení specifických výzev IROP 

pro strukturálně postižené regiony
NadregionálníMMR MŠMT

Cílem opatření je ověření vyhlášení specifické výzvy pro strukturálně postižené regiony, pokud bude na základě provedené 

analýzy možná realokace opatření v rámci programu IROP. 

D

II_D.2
Program „Rozvoj jazykového vzdělávání – německý jazyk“ - 

Ústecký a Karlovarský kraj
ÚK, KVK MŠMT

Cílem opatření je připravit specifické výzvy na podporu programu „Rozvoj jazykového vzdělávání – německý jazyk“ v 

Ústeckém a Karlovarském kraji. V návaznosti na přípravu výzev ukládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ve 

spolupráci s ministrem financí zajistit jejich financování.

D

II_D.3

Aktualizace opatření „Krok za krokem na trh práce“- 

začlenění problematiky  rozvoj zaměstnatelnosti 

dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním 

postižením(OZP) NadregionálníMPSV

Cílem opatření je příprava specifických výzev pro pilotní ověření z programu OP Zaměstanosti zaměřené na uplatnění 

dlouhodobě nezaměstaných OZP na trhu práce s předpokládaným termínem vyhlášení v roce 2019

Implementace Souhrnného akčníhplánu Strategie restrukturalizace 

Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017-2018
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E
II_E.1 Podpora komunitního života a sociálních služeb

NadregionálníMPSV

Cílem opatření je ověření vyhlášení specifické výzvy pro strukturálně postižené regiony, pokud bude na základě provedené 

analýzy možná realokace opatření v rámci programu IROP. 

E

II_E.2

Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených 

regionech – obnova rozvoje materiálně-technické základny 

– část A

NadregionálníMZ

Cílem opatření je systematické nastavení pravidel pro vyhlášení specifických výzev pro strukturálně postižené regiony 

prostřednictvím již existujícího dotačního programu.

V návaznosti na to v pravidelných intervalech zajištění vyhlášení specifických výzev či výzev s vyčleněnou alokací pro 

strukturálně postižené regiony.

Získaná podpora umožní rozvoj zdravotnické péče zejména ve vztahu k možnosti uplatňování aktuálních lékařských trendů, a 

to prostřednictvím investic do zlepšení zázemí pro příjem pacienta jako po organizační tak i technické stránce. 

E

II_E.2

Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených 

regionech – Systémové změny směřující k zajištění 

kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B 
NadregionálníMZ

Cílem opatření připravit návrh změny financování zdravotnictví za účelem udržení lékařské péče v méně atraktivních 

lokalitách. Opatření je určené na nalzení nástrojů a jejich legislativního rámce umožňující podoru získávání kvalifikovaného 

zdravotnického personálu v méně atraktivních lokalitách tj.strukturálně postižených regionů.

E

II_E.2 Podpora integrace zahraničních pracovníků

NadregionálníMV

Cílem opatření je připravit nástroje pro podporu integrace legálních zahraničních pracovníků v prostředí 

restrukturalizovaných krajů a připravit plán podpory místních samospráv a dalších organizací zapojených do totoho procesu.

E

II_E.3 

Podpora rozvoje venkovských oblastí (zamezení 

vylidňování venkova) ve strukturálně postižených 

 regionech

NadregionálníMMR

Mze,MŠMT, 

MPSV, MK, MF, 

MV, MŽP

Cílem opatření je příprava nástrojů a opatřen a jejich ověřen v praxi na území strukturálně postižených krajů. Cílem těchto 

opatření využití potenciálu venkovských oblastí. Na základě těchto nástrojů a navržených opatřeních následně připravit 

vhodné dotační tituly, které umožní jejich realizaci a přispějí k zamezení vylidňování venkova. Z hlediska cílů hospodářské 

restrukturalizace je cílem programu zvýšení vhodných pracovních příležitostí, zlepšení podmínek pro podnikání, zatraktivnění 

životních podmínek, zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti škol, školek i veřejných služeb. 

E

II_E.3 
Problematika bydlení - změna konceptu urbanistického 

řešení sídlišť (pilotáž)

NadregionálníMMR

Vytvoření koncepce za účasti dotčených resortů a místních a krajských samospráv směřující k oživení a přilákání nových 

obyvatel do urbanisticky vymezených celcích malého rozsahu. Následně ve shodě s touto koncepcí vytvořit vhodné nástroje 

umožňující městům a obcím její realizaci a modernizaci zejména sídlišť aktuálnímu počtu obyvatel a také jejich potřebám.

E

II_E.4
Systematická a kontinuální podpora patriotismu ve 

strukturálně postižených regionech

NadregionálníMMR MK, MŠMT

Cílem opatření je příprava Strateige pro posilování sounáležitosti obyvatel ve strukturálně postižených regionech přispívající 

ke změně vnímání regionů nejen mezi obyvateli těchto krajů, ale i mezi obyvateli ostatních regionů. Následně také na 

základě této strategie vytvořit vhodné nástroje podpory ze strany resortů na realizaci těchto aktivit.

F

II_F.1 Zlepšení kvality ovzduší 

NadregionálníMŽP MD, MPO, MMR

Cílem opatření je vytvoření nástrojů (dotačních programů, vyhlášení specifických výzev) na podporu opatření vedoucí ke 

zvyšování kvality ovzduší v regionech (např. pokračování kotlíkových dotací - po úpravách podmínek, podpora nízkoemisní 

dopravy MHD, VHD, včetěn budování infrastruktury pro rozvoj veřejné dopravy - čerpacích stanic a další)

F

II_F.1
Problematika rekultivací - využití know-how strukturálně 

postižených regionů

ÚK MPO MŽP

Cílem záměru je využití jedinečného know-how v oblasti rekultivací, které je především ve vztahu k Ústeckému kraji oborem 

s dlouholetou tradicí. Cílem je prostřednictvím postupných kroků vytvořit v Ústeckém kraji zázemí, které umožní v budoucnu 

vzniknout menšímu vědecko-výzkumnému pracovišti s ambicí být unikátním prostorem pro sdílení zkušeností v oblasti 

rekultivací širokému spektru zájemců a platforem od akademického po aplikační využití.

F

II_F1 Snížení nebezpečnosti provozu - Spolchemie

ÚK MŽP

Zpracování studie proveditelnosti mapujíc možnosti zmenšení havarijní zóny dotčeného chemického závodu, která má 

zásadní vliv na další urbanistický rozvoj města, ale i celkového rozvoje regionu - budování železniční infrastruktury, 

rozšiřování kampusu univerzity atp.)

Úřad zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK www.restartregionu.cz



Verze 3.0

Datum změny pracovní verze ke dni 12.02.2018

Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj jméno autora revize M.Soukup

                                                                       nová opatření oproti verzi pro Dozorčí rady programu RE:START Ústeckého kraje

kontakt list souhrn

Pilíř

č. 

Opatření Název opatření a odkaz na monitorovací kartu Region Gesce Gesce + Stručný popis cílů opatření

Implementace Souhrnného akčníhplánu Strategie restrukturalizace 

Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2017-2018

F

II_F.1 Bezpečný kraj 

MSK MMR MF

Cílem opatření je vytvoření nástrojů směřujcí ke zvýšení připravenosti IZS v dotčeném regionu při řešení mimořádných i 

běžných krizových situací - výcvikové centrum, vzdělávací a školící programy, podpora bezpečnostního výzkumu.

F

II_F.2 Odpadové hospodářství

NadregionálníMŽP

Cílem opatření je vytvořit návrh plánu podpory výrobků z odpadů a finanční nástroj ke kompenzaci, v případě, že pořízení 

takových výrobků vyžaduje vynaložení vyšších finančních prostředků než cena srovnatelných výrobků z primárních surovin a 

to zejména u těch komodit, které jsou na trhu s ohledem na aktuální situaci obtížně uplatnitelné,

Dále vytvořit finanční nástroj k podpoře vzniku zařízení k energetickému využití odpadů či modernizace stávajících zdrojů k 

energetickému využití odpadů strategického významu, včetně vybudování nezbytné infrastruktury, sítě překládacích stanic, 

logistických center, třídících linek aj.,

Poslední částí opatření je akcelerace vznik nového zákona o odpadech, zejména aktualizovat ekonomické nástroje, k 

podpoře recyklačního průmyslu a stanovit jasná pravidla pro výrobu TAP

F
II_F Adaptace území na dopady změny klimatu

MSk MŽP MPO, MMR

Cílem opatření je vytvoření a příprava implemtatece koncepcí adaptace měst na dopady klimatických změn a také příprava či 

rozšříření dotačních programů umožňující realizaci vybraných nástrojů.

G

II_G.1 
Komplex opatření k opravám významných dopravních 

úseků silnic II. a III. třídy, Mostní program a napojení zón
NadregionálníMD

Cílem opatření je vytvoření stabilních dotačních programů umožňující financování oprava silnic II. a III.tříd, mostních objektů 

a napojení na rozvojové a průmyslové zóny mající význam pro restrukturalizaci regionů.

G

II_G.1 Chytřejší kraj ICT infrastruktura

MSK MMR

Opatření se skládá z realizace dvou projektových záměrů, které jsou zaměřeny na:

1. vybudování vysokorychlostní datové sítě kraje propojující všechny příspěvkové organizace a obchodní organizace 

spravované MS krajem

2. zajištění informací a technologické podpory služeb, které jsou poskytované organizacemi zřízenými krajem a samotným 

krajským úřadem.

G II.G.1 Digitální technické mapování NadregionálníMMR Cílem opatření je zlepšení územního plánování a realizaci investičních záměrů na území dotčených regionů.
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