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ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY EKONOMICKÝ ROZVOJ
PŘI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCI ÚSTECKÉHO KRAJE,

které se konalo dne 29. 6. 2016 v 10:00 – 12:30 hodin zasedací místnosti číslo 559 v 5. 
patře budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48 v Ústí nad 
Labem.

Přítomní členové: dle Prezenční listiny

Program zasedání:

1) Aktualizace aktivit RAP
2) Hodnocení významu aktivit SRR ČR 2014 – 2020 pro rozvoj Ústeckého kraje
3) Informace o 2. Podnikatelském fóru Ústeckého kraje
4) Aktuální informace k postupu přípravy návrhové části Strategie hospodářské 

restrukturalizace
5) Nové projekty OPZ 1. 5
6) Diskuze

V úvodu zasedání přivítal všechny přítomné členy a náhradníky členů a zároveň omluvil 
chvilkovou nepřítomnost vedoucí PS ER Bc. Karel Tichý. Poté bylo zasedání pracovní 
skupiny zahájeno.

1) Bc. Karel Tichý představil pracovní verzi aktualizovaného Regionálního akčního plánu a 
zkonstatoval smutný fakt, že za rok 2016 nebyl do aktualizace RAPu vložen jediný záměr 
do OP PIK. Možná je toto způsobeno nedostatečných přenosem informací, malou 
publicitou nejen programu, ale také vlastní existencí a potřeby aktualizace RAPu.

Ing. Šturalová – možná více zapojit MAS, přeci jen mají bližší vazby na subjekty ve 
svém regionu

Ing. Ryšavý – Souhlasí s Ing. Šturalovou, MAS mají zájem zapojit se do animace 
OPPIK, ale OPPIK nemá zájem o MAS. Doporučuje, aby RSK Ústeckého kraje 
podpořila oficiální zapojení organizací MAS do OPPIK, alespoň formou animace na 
venkovském území.

Mgr. Nováková – dotaz, zda by bylo možné aplikaci pro aktualizaci RAP neuzavírat, 
ale nechat ji otevřenou pro průběžné editace / aktualizace? Mgr. Pražáková – možné by 
to bylo, musíme ale projednat se zpracovatelem RAP
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Ing. Veverková – je možné, že celkově nízký zájem o projektové záměry a tím i 
aktualizaci RAP mají podnikatelé z důvodu negativních zkušeností s realizací projektů 
– administrativní, finanční náročnost, neuznání nákladů – to vede často k hledání jiných 
finančních možností jak svůj záměr realizovat.

O zpracování a schválení finální verze budou členové pracovní skupiny informováni. 

2) Přítomní byli vyzváni k prostudování Hodnocení aktivit SRR ČR 2014-2020 a následně 
byly konzultovány a podávány návrhy na změny v bodování či znění jednotlivých aktivit 
celého dokumentu:

- 1.1.1. – změna na 5
- 1.2.1. – změna na 4, ve vazbě na průmysl 4.0
- 1.2.2. – změna na 4
- 1.3.2. – změna na 3
- 1.5.2. – nutné propojení vzdělávání s praxí
- 1.4.1. – doporučeno z komentáře vyřadit dálnice a doplnit silnice I/13 a I/27
- 1.4.2. – velice obecný název aktivit, nelze tedy přesně okomentovat, možná by zde šlo 

zařadit jezero Milada, které nemá vytvořenou žádnou infrastrukturu
- Ing. Ryšavý – možná by do této aktivity šlo zařadit nezbytnost rozvoje 

vysokorychlostního internetu v obcích ( pro tuto oblast zároveň chybí definovaná 
strategie)

- 1.5.4. - změna na 4, Mgr. Nováková – motivace v rámci kariérního poradenství je 
velice důležitá, zaměstnavatelé potřebují studenty, zaměstnance

- 1.5.5. – změna na 4, pozn. je jeden trh práce, v rámci názvu aktivity SRR je zřejmě 
myšlena spolupráce subjektů v rámci trhu práce

- 3.X.2. – tato aktivity na poli rozvoje sociálního podnikání nejsou často rozvíjeny / 
naplňovány vlivem velké administrativní zátěže příjemců dotace

- 3.X.3. – změna na 5
- 5.3.1. – změna na 4
- Návrh na sloučení aktivit 6.5.1.+6.5.3. a 6.5.2.+6.5.5. – bude popsáno ve finálním 

dokumentu
- 6.5.2. – změna na 4
- 6.5.5. – změna na 4
- 7.2.1. – změna na 3
- 7.2.2. – změna na 4
- Odsouhlasení návrhu na sloučení aktivit 8.1.1 až 8.3.2. do tří aktivit – 1-zvyšování 

kvality výkonu veřejné správy – hodnocení 4, 2-optimalizace procesu a legislativy pro 
výkon VS – hodnocení 4, 3-účinnost podpory rozvoje území – hodnocení 4

- Odsouhlasení návrhu na sloučení aktivit 9.1.1. až 9.2.6. do tří aktivit – 1- podpora a 
rozvoj strategického a územního plánování – hodnocení 5, 2- rozvoj spolupráce mezi 
obcemi, VS a os. skupinami – hodnocení 4, 3- mezinárodní spolupráce – hodnocení 3
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Úkol pro RSK – zjistit, z čeho vycházejí aktivity SRR ČR 2014-2020 (2.3.1.), jak je 
řešeno zemědělství a lesní hospodářství v AP SRR ČR 2014-2020?

3) Podnikatelské fórum Ústeckého kraje se konalo 13. – 14. 6. 2016 a dle slov p. Nekolové, 
DiS. bylo úspěšné, zúčastnilo se cca 200 účastníků. Byla řešena témata dopravní 
infrastruktury, kvalifikované pracovní síly, příprava hospodářské restrukturalizace –
partnerství s Německem – mají podobné problémy

4) P. Nekolová, DiS. - Strategie hospodářské restrukturalizace doznává zpoždění vzhledem 
k opožděnému výběru zpracovatele návrhové části. Během léta začne zpracování této 
části. Na jaře příštího roku by mělo dojít ke schválení dokumentu (vhodné vzhledem ke 
konání podzimních krajských voleb)

5) Bc. Tichý informoval o zahájení realizace projektů z OPZ 1.5. TRANSFER a CESTA. 
Oba projekty jsou zacíleny na cílovou skupinu mladých lidí do věku 30 let, kteří nejsou 
zaměstnáni. Nemusí být nutně v evidenci ÚP, může se jednat o matky na mateřské 
dovolené, lidi mimo registraci ÚP.  Je vhodné, aby členové pracovní skupiny o možném 
zapojení do projektu informovali vhodné subjekty, které v pracovní skupině zastupují. 
V případě zájmu o účast v projektu či získání více informací se zájemci mohou obrátit na 
manažery projektu: janecek.a@kr-ustecky.cz   nebo dittrich.m@kr-ustecky.cz

      Více informací v příloze.

Různé:
- P.Nekolová,DiS. vznesla dotaz – pro kterou fázi projektu je vhodná bonifikace? 

Důvodem je zjištění, zda vůbec bonifikace žádosti mají nějaký smysl při hodnocení 
projektů.
Mgr. Starý – vhodnější by bylo hodnocení smyslu bonifikací později, zatím je vše na 
začátku a nelze tedy objektivně posoudit, zda smysl mají.

- P. Nekolová, DiS. chce požádat MPO o vyhodnocení využívání nástrojů pro čerpání 
v OP PIK. Subjekty mají možnost využívat různé podpory, přesto jejich účast 
v čerpání z OP PIK je na rozdíl od jiných krajů minimální. Je nutné, aby se žadatelé 
uměli postarat také sami o sebe a nespoléhali se jen na podpůrná opatření.

- V přípravě je projekt na podporu vědy a výzkumu ve strukturálně postižených krajích, 
do konce tohoto roku má být zpracován konkrétní návrh

- Ing. Šturalová – je možné do programu brownfieldů řešit i bývalé kasárny? 
P.Nekolová,DiS. - Ano, je to možné, důležité je následné využití pro podnikání.
Program je schválený na 7 let, každý rok bude nová výzva, příjemcem může být 
město i obec, které mohou získat i finanční prostředky na výkup staré budovy.
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Tímto bylo zasedání PS ER zakončeno. Další termín setkání PS nebyl určen, v případě 
potřeby budou členové včas informováni.

Zápis zpracovala: Bc. Lenka Vaňková

Zápis schválil/a: Gabriela Nekolová, DiS.

Dne 30. 6. 2016

Přílohy:

- Anotace projektu TRANSFER 
- Anotace projektu CESTA




