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ZÁPIS  

ZE SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN ZAMĚSTNANOST, 

INFRASTRUKTURA, CESTOVNÍ RUCH A EKONOMICKÝ 

ROZVOJ 

PŘI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCI ÚSTECKÉHO KRAJE, 

 

 
které se konalo dne 21. 2. 2018 od 10:00 hodin v zasedací místnosti číslo 208, 2. patro 

budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad 

Labem. 

 

Přítomní členové a hosté: dle Prezenční listiny 

 

Program zasedání: 

 

1) RSK ÚK a jeho sekretariát 

a) Informace IKAP 

2) Pracovní skupina Zaměstnanost 

a) Operační program Zaměstnanost - aktuální a plánované výzvy pro rok 2018 - host 

MPSV 

b) Metodika pro řešení problémů zadlužení SVJ - host 

3) Pracovní skupina Infrastruktura 

a) Bilance projektů z Ústeckého kraje v jednotlivých OP za rok 2017 

4) Pracovní skupina Cestovní ruch 

a) Klasifikace destinačních managementů 

5) Přestávka, občerstvení 

6) Pracovní skupina Ekonomický rozvoj 

a) Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého a Karlovarského kraje 

7) Diskuze, podněty z území, závěr 

 

Společné zasedání Pracovních skupin Infrastruktura a Ekonomický rozvoj zahájila  

Ing. Martínková přivítáním vedoucích pracovních skupin, členů a hostů a představením 

programu a upozornila, že z důvodů pořízení zápisu je jednání nahráváno. 

 

 

Bod č. 1 RSK ÚK a jeho sekretariát 

 za sekretariát RSK Ing. Eliška Martínková: 

 

 Role RSK – šíření informací do území, sběr podnětů z území 
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 Aktualizace statutu RSK  - bude projednán v březnu na zasedání RSK; zapojení 

RSK i v budoucím programovém období 2021+ 

 Zasedání RSK bude 8. 3. 2018 v Ústí nad Labem 

 Zasedání Národní stálé konference se bude konat 14. -15. 3 2018 v Jindřichově 

Hradci 

 Informace z MMR – připravují se změny Programu revitalizace území 

(demolice bytových domů); probíhá příprava Programu rozvoje regionů – nové 

podprogramy 

 Informace o programu Evropské komise portál WiFi4EU – bezplatné připojení 

prostřednictvím hot spotů na veřejném prostranství  

 Všechny informace o činnosti RSK jsou zveřejňovány na: http://rskuk.cz/  

 

Bod č. 1a) Informace IKAP 
za Pracovní skupinu Vzdělávání Ing. Martin Málek - prezentace (příloha zápisu č. 1): 

 Krajský akční plán (KAP) – strategický dokument (http://rskuk.cz/vzdelavani) 

 Implementace KAP – zapojení škol (vybavení a modernizace, exkurze, mobilní 

laboratoře…) 

 Informace o dalších projektech (programy OP VVV a IROP) 

 Program pro začínající podnikatele (žádosti do 9. 3. 2018) 

 

Připomínka Nekolová: 

 Na základě požadavků z odboru školství ÚK byla zařazena do programu Restart 

podpora materiálně-technického vybavení škol. Ta již dnes probíhá. Proč je 

třeba nadstavbový program, bude třeba náležitě vysvětlit? 

 Starostka města Žatce ji informovala na schůzce, že investoři ze zóny Triangle 

nemají dostatek informací o možnostech praxe žáků a spolupráce se školami, 

atd. Byla předána metodika MŠ. Doporučuje se spojit v rámci lepší 

informovanosti. P. starostka byla ubezpečena, že aktivit je jistě hodně, jen chybí 

informovanost. 

Odpověď Málek: V rámci IKAP je připravována databáze po spolupráci. 

 

Bod 2 Pracovní skupina Zaměstnanost 

Ing. Dagmar Prošková  - vedoucí PS zaměstnanost  

 Prezentace Teritoriální pakt zaměstnanosti (příloha zápisu č. 2) 

 Projekt INNOSTART – žáci posledních ročníků středních škol 

 Projekt KOMPAS – obnovení pracovních návyků a navýšení kompetencí u 

dlouhodobě nezaměstnaných 

 

Bod 2a) Operační program Zaměstnanost  
Host - Mgr. Bohumila Kohlová Dušková, DiS., Oddělení podpory implementace projektů 

Ministerstvo práce a sociálních věcí - prezentace (příloha zápisu č. 2a) 

 Představení odboru podpory projektů MPSV, jeho úkoly a cíle 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wifi-pripojeni-pro-obyvatele-eu
http://rskuk.cz/pracovni-skupina-zamestnanost-psz-zasedani
http://rskuk.cz/vzdelavani
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 Aktuální a plánované výzvy OPZ pro rok 2018  

 

Dotaz Šturalová: Chybí výzvy na sociální podnikání. 

Odpověď Kohlová Dušková: Ano, v prezentaci chybí výzva 47.  

 

Dotaz Bischofiová: Je možná konzultace MAS x příjemce, žadatel?  

Odpověď Kohlová Dušková: Ano. Došlo k výměně kontaktů 

 

Bod 2 b) Metodika pro řešení problémů zadlužení SVJ 

Host – Bc. Michal Kratochvíl, Oddělení regionální centrum západ, Odbor pro sociální 

začleňování Úřadu vlády ČR 

 Informace o přípravě Metodiky pro řešení problémů majitelů bytů s neplatiči 

 Důvod vzniku - problém ve většině velkých měst ÚK; neexistuje návod jak řešit 

exekuce, výplata dávek příjemcům, informace s chudobou, chybí legislativa atd. 

 Bude to návod, jak jednat, vymáhat dluhy, kdy může kdo uplatnit právo… 

 

Bod 3 Pracovní skupina Infrastruktura 

Ing. Svoboda – vedoucí pracovní skupiny infrastruktura 

 Informace o výsledcích hodnocení plnění Regionálního akčního plánu ÚK 

(RAP) na základě dat z MS2014+ k 31. 12. 2017  

 Bilance projektů z Ústeckého kraje v jednotlivých OP za rok 2017 - oproti 

předchozímu období došlo k výraznému navýšení ve všech OP.  

 Informace o situaci v jednotlivých ORP dle jednotlivých OP 

 Pracovní verze Zprávy o plnění RAP ÚK 2017 byla odeslána na MMR a bude 

projednána na zasedání RSK ÚK. 

 zpráva o hodnocení plnění RAP 2016 je k dispozici na webových stránkách 

RSK ÚK zde: http://rskuk.cz/dokumenty 

 

Bod 4 Pracovní skupina Cestovní ruch 

Ing. Jiří Válka – vedoucí pracovní skupiny cestovní ruch (prezentace – příloha č. 4) 

 Informace z MMR o budoucím hodnocení projektů (v 2. kole výzvy za ÚK – 4 

žádosti) – členové budou osloveni k hodnocení 

 Veletrh v Praze s účastí paní ministryně MMR; dotaz krajů, zda se změní financování 

výzev, nebyl dosud zodpovězen (momentálně spolufinancování 50%) 

 Klasifikace destinačních managementů - schválena nová Metodika (vytvořeny 

manuály) - ze strany ministerstva stanoveny 4 národní úrovně (agentura Czech 

turismus, krajská (7 krajů má svou agenturu, ÚK neplánuje založit agenturu), oblastní 

(ÚK 4 destinační agentury), lokální (mikroregion,…) 

 Certifikace je dobrovolná, ale bez není možné žádat z národního programu cestovního 

ruchu, některá kritéria pro její získání byla snížena 

 

http://rskuk.cz/dokumenty


                               

                             REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE ÚSTECKÉHO KRAJE II 
                                             

 

4 
 

Dotaz Zoser: problematika národních OP - málo projektů, nepřijatelné podmínky 

spolufinancování, obce nemají zájem; Jaká podpora tedy bude? 

Odpověď Válka – Ano, bylo již na předešlém jednání PSCR; stejné stanovisko šlo i 

z Asociace krajů, ze strany SMO, přesto MMR nechalo výzvu stejnou. Pak to vypadá, že 

území nemá zájem, nejsou tvořeny a připraveny projekty. Pak dochází k přesunu prostředků. 

Opravdu nevím, jak společně vytvořit větší tlak. Podařilo se jen zabránit vyhlášení výzvy na 

oblast marketing.  

Dotaz Tarant: připomínka k dokumentu AP - pojmy České Švýcarsko x Českosaské  

Švýcarsko upřesnit; V dokumentu není zmínka o destinačních agenturách. 

Odpověď Nekolová: Jedná se o pracovní verzi dokumentu RESTART, bude upraveno. 

Dokument je nadregionální (je za tři kraje) – není možné specifikovat dle nastavení v jednom 

kraji, dochází k neustálému jednání s ministerstvy 

 

Bod 5 Přestávka, občerstvení 

 

Bod 6 Pracovní skupina Ekonomický rozvoj 

Gabriela Nekolová, DiS – vedoucí pracovní skupiny ekonomický rozvoj (prezentace – příloha 

č. 6b) 

 ITI a MAS bude na příštím jednání skupiny 

 Poděkování za aktivní přístup členů pracovních skupin při přípravě AP 

restrukturalizace 

 Aktuální stav naplňování schváleného Akčního plánu I. Strategie hospodářské 

restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (schváleno 

65 opatření pro 3 kraje; 24 opatření = realizace; 5 opatření = stav finalizace; finanční 

objem pro rok 2017 = 5,9 mld. Kč; objem pro rok 2018 = 11 mld. Kč, z toho 

alokováno v rozpočtech ministerstev 10 mld. Kč) 

 Situace v našem kraji je odlišná a v soutěži mnohdy nejsme schopni obstát, proto se 

jedná o specifických výzvách, či alokacích pro 3 kraje, příp. bonifikaci 

 Představení nejdůležitějších opatření a programů v 6 pilířích 

 pilíř A Podpora podnikání – program TREND (specifická alokace pro 3 kraje 0,5, mld. 

Kč), 

 pilíř B Podpora investic - podpora brownfieldů, již běží – příjemci města a obce 

 pilíř C Podpora výzkumu a vývoje (dříve jen 1% z výzev do ÚK) nové 3 programy za 

cca 1 mld. Kč; studie autonomní vozidla pro Ústí na Labem, 

 pilíř D Lidské zdroje – výzvy pro VŠ (2,2 mld. Kč pro 3 kraje), 

 pilíř E Sociální stabilizace – nutnost úprava legislativy a systémových změn 

 pilíř F Životní prostředí – program demolice v SVL (bude pokračovat 100 mil Kč 

ročně na 3 roky); ÚK byl velmi úspěšný; nebudou prostředky na výkup; 15 ekomiliard 

– navýšeno o 3 mld. Kč na rekultivace; Děčín a Terezín – specifické studie 

využitelnosti; běží program revitalizace Krušných hor 

 Neúspěch v pilíři G Infrastruktury – opravy silnic II. a III. třídy 

 Je připravována Zpráva o realizaci 
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 Představena opatření pro Aktualizace Akčního plánu (příloha 6 zápisu) – pro 

jednotlivá opatření budou doplněny aktivity; návrh obdrželi členové elektronicky 

 Vše bude projednáno na Radě ÚK (7.3.)  a na Krajské dozorčí radě (8.3.); po 

zapracování připomínek bude zasláno Ministerstvu vnitra a ministerstvu průmyslu; 

vnitřní a vnější připomínkové řízení do konce května; Konference restrukturalizace; 

červen k projednání vládě ČR 

 V okamžiku schválení AP bude zahájena jeho implementace a zároveň bude 

zahájena jeho aktualizace na další období. Informace o dění v rámci hospodářské 

restrukturalizace naleznete zde www.restartregionu.cz 

 

 Dotaz Novák UJEP: Proč dochází k podpoře VŠ pracovišť z jiných regionů? Je 

třeba kontrolovat kvalitu výuky. 

 Odpověď Nekolová: je třeba dívat z pohledu potřeb území, díky pobočkám 

mohou studenti studovat zde a zůstávají (v ÚK asi 2 tis. studentů), opatření se 

týká i sídelních VŠ; Kontrola je v kompetenci MŠMT.; Konkurence mezi VŠ je 

pro regionální rozvoj v zásadě žádoucí. 

 Dotaz Zoser: Kdo by měl mít přehled ohledně RR v kraji, MAS, MAP, nebo 

ORP? – okresy byly zrušeny 

 Oblast sociální podpory – komunitní centrum? Jaký je demografický výhled – 

stárne populace. Je třeba hledat lokality, kde lidi odcházející do důchodu 

důstojně dožijí. Podpora především v národních programech 

 Odpověď Nekolová: cestovní ruch je jistě provázán s venkovem – patří to do 

restrukturalizace; v kraji jsou lokality, které jinak než prostřednictvím CR nelze 

podpořit 

 Oblast sociální - je z hlediska vlády vnímána jako celorepublikový problém; 

můžeme sehrát apelační roli i v oblasti  VŠ 

 Dotaz Šturalová: Je možné využít brownfieldy v okrese Litoměřice na ZUŠ? 

Program rozvoje venkova byl velmi úspěšný. 

 Odpověď Nekolová: Výčet možného využití bude teprve upřesněn – co je 

nepodnikatelské využití; nemohou být duplicity v programech; MMR plánuje 

dotace na výkup, demolici a následnou výstavbu, tedy jako celek; specifické 

brownfieldy budou doplňovány; PRV- požádala o zaslání připomínek 

 Dotaz Ryšavý MAS Vladař: spojit a podpořit vznik fondu pro venkov nikoliv 

pro zemědělství. Podpora obnovy materiálně technického vybavení pro školy 

z IROP, bude málo prostředků. Bude navýšení alokace na technické vybavení 

škol? 

 Odpověď Nekolová: málo podněty na požadavky pro příští programovací 

období 

 Odpověď Tichý: na úrovni IROP jsou stále převisy poptávky; bude teprve 

probíhat komunikace ohledně financování; ideální bude, pokud se najde cesta 

financování přímo ze státního rozpočtu, nejen z peněz EU 

 

http://www.restartregionu.cz/
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Ing. Eliška Martínková poděkovala přítomným za aktivní účast a ukončila jednání. 

 

Termín dalšího setkání nebyl určen. V případě potřeby budou členové informováni 

s dostatečným předstihem. 

 

Zápis zpracovala: Ing. Eliška Martínková 

 

  

Dne: 5. 3. 2018 

 

 

 Přílohy: 

- Prezenční listiny 

- Bod 1 Prezentace KAP 

- Bod 2 Prezentace TPZ 

- Bod 2a Prezentace MPSV 

- Bod 3 RAP (http://rskuk.cz/dokumenty) 

- Bod 4 Prezentace CR 

- Bod 6a AP 2 

- Bod 6b Prezentace AP 1 

http://rskuk.cz/dokumenty

