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Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 
Moravskoslezského a Karlovarského kraje – výtah typových 
opatření

Tento dokument představuje výtah tzv. typových opatření obsažených v návrhové verzi 
Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 
Karlovarského kraje ze dne 23.9.2016. 

Strategický rámec je strukturován do několika úrovní. Na nejvyšší úrovni se člení na 
tematické pilíře, které zahrnují žádoucí změny v jednotlivých tematických oblastech. Každý 
tematický pilíř má několik strategických cílů. Strategické cíle jsou navrženy tak, aby jejich 
plnění vedlo společně k uskutečnění klíčových změn popsaných jak v jednotlivých 
tematických pilířích, tak pro každý strategický cíl zvlášť. Pro každý strategický cíl je navrženo 
několik typových opatření/aktivit, které blíže popisují možné intervence, jejichž pomocí lze 
změny uskutečnit a dosáhnout strategických cílů. Typová opatření/aktivity mají převážně 
ilustrativní povahu a jejich smyslem je ukázat, že existují nástroje, jimiž je možné navržených 
změn dosáhnout. Typových opatření je celkem 116 – v tomto dokumentu jsou číslována jako
typová opatření 1 – 116.

Přehledná struktura tematických pilířů strategického rámce
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Pilíř A. Podnikání a inovace

Strategický cíl A.1 - Růst podniků a jejich pronikání na nové trhy, vyšší odolnost při 
změnách na trzích.

Oblasti změn
 Zlepšení klíčových znalostí a kompetencí v oblasti marketingu a zahraničního 

obchodu

 Dostupnost exportní infrastruktury pro MSP

 Znalost trhů, trendů a požadavků zákazníků

Typová opatření

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření. 

1) Finanční nástroje představují oblíbený, ověřený a fungující způsob podpory exportu. 

Dlouhou dobu se jim aktivně věnují instituce jako Česká exportní banka (ČEB), 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) nebo CzechTrade. Na 

podporu marketingových aktivit a exportu zejména MSP je určen již druhé 

programovací období program Marketing (OPPIK)1. V tuto chvíli proto 

nedoporučujeme „vymýšlení“ nového finančního produktu na podporu exportu, ale 

jejich větší využití v dotčených krajích cestou poskytování informací a cíleného 

poradenství. Druhu cestou ke zvážení je pozitivní bonifikace firem ze strukturálně 

postižených nebo zaostávajících regionů pro účast v těchto programech. 

2) Na finanční nástroje by měla navazovat „exportní akademie“ poskytující

specializované manažerské vzdělávání, vědomosti a znalosti nezbytné k úspěchu 

na zahraničních trzích. Do programu, který by měl také zprostředkovat strategické 

informace o vývojových trendech pro konkrétní trhy, by byli zapojeni úspěšní 

manažeři / exportéři a řídit ho specializované regionální instituce. Toto opatření je 

plánováno i ve Strategii inteligentní specializace ČR a v dotčených krajích by mohla 

proběhnout první realizace v ČR.

3) Pro firmy, které zatím nemají s exportem zkušenosti, je vhodné vytvořit nový 

speciální program podnikového rozvoje, v jehož rámci se podniky účastní 

asistovaného rozvojového procesu v délce cca 12 měsíců. Vzorem může být např. 

norský Regionální program na podporu vývozu a internacionalizace MSP.

Podpora zahrnuje odborné konzultace a koučing, hodnotící mise na sousední trhy, 

financování prvního vstupu na zahraniční trh2. Program je rozdělen do čtyř fází: 1) 

rozpoznání a posouzení potřeb a fází životního cyklu společností, které projeví 

zájem, tj. zda jsou ochotny, schopny a připraveny zúčastnit se programu a zda pro ně 

může být program přínosem; 2) analýza schopnosti inovačního tržního a 

technologického rozvoje společnosti; tato analýza je východiskem pro tržní a 

technologické projekty, které budou v průběhu programu realizovány; 3) plánování: 

pomoc společnostem při přípravě plánů pro jejich tržní nebo technologické projekty; 

4) provádění: pomoc společnostem s realizací jejich projektů prostřednictvím na míru 

                                                     
1

Je škoda, že ITI Ostravské aglomerace ani Ústecko-chomutovské aglomerace opatření na podporu exportu 
neplánují
2

Podpora internacionalizace malých a středních podniků - Výběr osvědčených postupů; DG Industry 2008
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šité podpory využívající různých služeb v oblasti kvalifikací, poradenství, vytváření sítí 

spolupráce nebo financování. 

4) Malé a střední firmy mají z principu (kapacitní důvody) problém obsluhovat velké 

množství vzdálených trhů. Překonat tento problém pomáhá vytváření nejrůznějších 

exportních aliancí, jež mohou sdílet proexportní infrastrukturu, jako jsou sdílená 

obchodní zastoupení, sdílené distribuční kanály nebo přímá podpora servisních 

center a služeb péče o zákazníky na cílových trzích MSP. Veřejná správa může tyto 

aktivity podporovat nepřímo (poskytování informací, školení, vyhledávání partnerů) 

nebo např. cestou financování tzv. externího vývozního manažera, který nabízí 

firmám místní přítomnost na cílovém trhu a kde je žádoucí využít sítí a vazeb, které si 

již vytvořili etablovaní exportéři. V praxi to znamená, že velké firmy budou otevírat 

cestu na zahraniční trh malým a středním a budou za to „odměněny“ státní dotací. 

Tento nástroj se může inspirovat zkušenostmi z Finska3. Náplň práce vývozního 

manažera lze uzpůsobit potřebě firem. Mezi jeho primární úkoly patří studie trhu, 

konkurence, chování a požadavků zákazníků, vyhledání partnerů a jednání s nimi. 

5) Veřejná správa – zástupci pro-podnikatelské infrastruktury mohou také provádět 

analýzy zaměřené na odhad potenciálně atraktivních zahraničních trhů a 

příležitostí, jejichž cílem je poskytnout firmám kvalitní a podrobné informace. 

Jednotlivé kraje mají vytipované prioritní rozvojové obory (zejména v regionálních 

RIS3 strategiích) a mohou proto analýzy správně tematicky zaměřit. Jiným způsobem 

podpory MSP je asistence při získání certifikací a jiných dokladů potřebných pro 

vstup na zahraniční trhy. V ČR působí např. Strojírenský nebo Elektrotechnický 

zkušební ústav, nová služba by spočívala v informační podpoře a poradenství 

vztahujícím se k certifikaci.

Strategický cíl A.2 - Vznik nových firem a jejich větší úspěšnost.

Oblasti změn
 Dostupnost financování pro začínající podnikatele

 Rozvoj sektoru služeb

 Motivace a vzdělání pro podnikání

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření. 

6) Finanční nástroje na zahájení a rozvoj podnikání – zvýhodněné úvěry nebo záruky 

za úvěry začínajícím i zkušeným MSP nabízí dlouhodobě ČMZRB, programy 

ZÁRUKA a INOSTART. Pokud je absorpční kapacita na straně MSP dostatečná, je 

možné tyto programy finančně posílit.  

7) Zakládání firem může být v dotčených krajích významně podpořeno pomocí 

speciálních regionálních fondů. Součástí opatření je i poskytování poradenství. 

Regionální finanční nástroje v ČR reprezentují zejména dotační programy na 

financování inovačně zaměřených MSP a programy na poskytování zvýhodněných 

úvěrů včetně příspěvků na úroky. Příkladem může být Dotační program 

Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele či Program na podporu start-upů v 

MSK. Mezi úvěrovými nástroji pak lze jmenovat zlínský program Regionální úvěr 

nebo Mikroúvěr či Program podpory MSP prostřednictvím poskytování mikropůjček, 

                                                     
3

https://www.finpro.fi/web/eng/export-partner-groups-synergistic-co-operation-in-exporting
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který funguje v JMK a MSK. Největším problémem všech těchto nástrojů je nízká 

alokace (obvykle jednotky nebo nízké desítky milionů Kč), kterou je žádoucí zvýšit.

8) Jako nový nástroj se nabízí Podnikatelský voucher. Jednalo by se o nenávratný 

mikro-grant o velikost nižších stovek tisíc Kč podmíněný realizací podnikatelských 

aktivit poskytnutý pro zahájení podnikání osobám, které mají vlastní inovativní nápad, 

jsou připraveni, mají vlastní prostředky a jsou připraveni je do podnikání vložit a 

potřebují prostředky na určitou, relativně krátkou dobu, než se jim podaří firmu rozjet 

(nebo zkrachují). Jinou variantou by byl voucher pro začínající podnikatele na 

překlenutí finančních problémů při zahájení podnikání nebo přechodu ze zaměstnání 

k podnikání (pro absolventy, případně jiné specifické skupiny).

9) Finanční poradenství – nedílnou součástí poskytování finančních nástrojů je 

poradenství a zvyšování informovanosti o možnostech získání financí pro (začínající) 

MSP. Vyspělé instituce pro-podnikatelské infrastruktury již dnes poskytují široké 

spektrum služeb (nabídka financování z OP, státních a regionálních fondů, možnost 

získání grantů z mezinárodních programů, kontaktování „business angels“  atd. 

Zejména v KVK a ULK se tyto služby teprve rozvíjejí a měly by být posíleny.

10) Pro-podnikatelská infrastruktura – ve všech krajích existuje základní síť podpory 

zahájení podnikání, která obsahuje např. informační místa pro podnikatele, inovační 

centra, podnikatelská poradenská centra, podnikatelské inkubátory (PI). Zejména PI, 

které zajišťují kancelářské, administrativní a lehké výrobní prostory včetně přístupu k 

vybraným službám (administrativa, právní poradenství, daňové poradenství, 

informace o nabídce finanční podpory, mezinárodní spolupráce) již bylo zřízeno 

několik ve všech dotčených krajích, jejich úspěšnost je však rozdílná, zejména proto, 

že se výrazně liší v kvalitě poskytovaných doprovodných služeb. “Mobilizace“ a 

zlepšené fungování stávajících inkubátorů a technologických parků (v ULK4) a 

případná nabídka nových PI v MSK a KVK jsou žádoucím opatřením. V dotčených 

regionech zatím neexistuje významný co-workingový prostor umožňující sdílení 

společného pracovního prostoru nezávislými jednotlivými výrobci nebo malými týmy, 

které při práci na vlastním projektu mohou čerpat rady a poznatky od dalších klientů 

prostoru. Na rozdíl od „klasických PI“ je vhodný pro firmy, které působí v IT, 

kreativním průmyslu, poradenství apod. a umí využít velkou interakci s jinými 

subjekty5.

11) Přeshraniční technologické parky - příhraniční oblasti jsou velmi často považovány 

za problémové mimo jiné i proto, že lidé, firmy, zboží i služby mají tendenci 

přednostně se zaměřovat na metropolitní oblasti / hlavní města. Velmi málo se 

využívá jejich potenciálu vytvořit nové rozvojové póly, které by spojovaly osoby, školy 

a firmy z obou dotčených zemí. V MSK doporučujeme vybudování nadnárodního 

česko-polského technologického parku s přítomnosti škol, aplikovaného výzkumu a 

hlavně špičkových firem s výraznou přidanou hodnotou, který by vhodně navazoval 

na VTP Ostrava, neboť na hranici s Polskem existuje v blízkosti obce Dolní Lutyně 

pozemek státu o výměře až 200 ha, v doteku s dálnicí D47 a rezervací Natura 2000, 

                                                     
4

Např. projekt technologického a inkubačního parku Nupharo Park se v úterý 16.8. na vlastní žádost ocitl 
v insolvenčním řízení. Nyní bude záležet na tom, zda projekt „přežije“ aspoň jako klasický komerční park, který 
nabízí prostory pro podnikání i bez inkubačních služeb a služeb transferu technologií. Situace s NUPHARO 
Parkem nicméně ilustruje skutečnost, že ani peníze, ani projekt prezentovaný na křídovém papíře úspěch 
nezaručí.

5
O vybudování centra uvažují např. Mariánské Lázně
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který se jeví jako vhodné místo pro vybudování takové „TECHNOPOLE“. 

TECHNOPOLE pojatá jako česko-polský projekt by se stala intervencí strategického 

charakteru s významným vlivem na hospodářský a znalostní rozvoj kraje. Obdobný 

park na česko-saské hranici by umožnil nastartovat prozatím prakticky neexistující 

propojení výsledků VaV s praxí v obou zemích. Vznik parku ovšem musí kombinovat 

zvyšování absorpční kapacity tohoto typu služeb, strategické řízení a až nakonec 

intervence do výstavby podnikatelských nemovitostí.

12) Mezi účinné měkké nástroje podpory podnikání patří také posílení vzájemné 

komunikace a propojování aktérů ze soukromé sféry. Cílem je zvýšení povědomí 

o nabídce jednotlivých subjektů, přenos nápadů a stimulace vzájemné spolupráce. 

Může mít různé formy, jako jsou diskusní fóra, matchmakingové aktivity nebo 

prezentace komerčně atraktivních nápadů potenciálním investorům, které organizují 

pro-podnikatelská centra. 

13) Podpora pro-podnikatelských kompetencí a ochoty k samostatnému podnikání 

u studentů a čerstvých absolventů škol. Zde existují tři hlavní oblasti podpory: 

rozvoj podnikatelských dovedností, který by měl probíhat formou výuky; získávání 

zkušeností formou praxe v místních podnicích – podnikatelská centr mohou tuto 

aktivitu řídit a koordinovat a nakonec přímá podpora zahájení podnikání (asistence při 

zpracování byznys plánu, poskytnutí kanceláří, vybavení, administrativních prostor, 

specializované poradenství formou mentoringu, granty a finanční asistence) – ta je již 

zmíněna v předchozích opatřeních.

14)Stát / veřejná správa může zvýšit objemy veřejných investic v dotčených krajích –

to je částečně řešeno v dalších pilířích (infrastruktura), z pohledu podpory podnikání 

jde o přímou podporu stavebních a na ně navázaných firem. V periferních územích 

může stát investovat do zařízení, jako jsou věznice, uprchlické tábory, léčebny, 

diagnostické ústavy, které vytvoří nové pracovní příležitosti. Místním začínajícím MSP 

ve službách, cestovním ruchu nebo potravinářství může pomoci větší podpora 

lokální produkce pro lokální trhy. Veřejný sektor může spustit propagační kampaň 

nebo může být sám významným klientem, který podpoří lokální produkci.

Strategický cíl A.3 - Vyšší inovační výkonnost ekonomiky, více inovativních firem

Oblasti změn
 Kvalitní výzkum a vývoj ve firmách 

 Zvýšená poptávka po výsledcích VaV v akademických institucích 

 Motivace a vzdělání k inovačnímu podnikání

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření. Tento pilíř je propojen 
s pilířem „Výzkum a vývoj“, který se zabývá zejména stranou nabídky, proto zde popisujeme 
především stranu nabídky. 

15) Na prvním místě uvádíme přímou finanční podporu realizace podnikového VaV a 

podporu podnikové  VaV infrastruktury. Opět půjde o pokračování / posílení programů 

TA ČR a MPO, které umožní, aby podniky více investovaly do vlastního vývoje.

16) Zejména pro podniky bez vlastního VaV je nezbytné podpořit vznik partnerství pro 

transfer technologií, tedy vyšší formu spolupráce (tj. nikoliv pouhé testování, 

výpočty a měření) soukromých firem a výzkumných ústavů / vysokých škol. Cílem je 

úzká spolupráce škol s firmami, které usilují o získání strategické výhody. Relativně 
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„levnou cestou“ je program, kdy studenti (případně pod dohledem pedagogů) pracují 

přímo ve firmách na vývoji inovativních produktů. Poskytuje se tím podpora 

dostupnosti talentů pro podnikový vývoj a inovace v MSP. Jedním z nejčastěji 

používaných nástrojů jsou inovační vouchery, které umožňují malým a středním 

firmám poptávat speciální (výzkumné) služby od výzkumných organizací a vysokých 

škol s cílem přispět k vývoji nového produktu či služby. Aby inovační vouchery splnily 

svou funkci stimulace poptávky po inovačních řešeních, je nutná jejich finanční 

podpora z veřejných zdrojů. Patrně budou podporovány z OP PIK, ale dosavadní 

finanční alokace se ukazuje jako nedostatečná vzhledem k vysoké poptávce. V ULK 

a KVK je žádoucí podporovat spolupráci podniků s výzkumnými institucemi 

v blízkém Sasku, které brání v první řadě obava z vysokých finančních nákladů. 

Specifickým podprojektem inovačních voucherů by tak mohly být příspěvky na služby 

poskytované německými / saskými institucemi.

17) Malým inovativním firmám pomáhají sdílené kapacity pro průmyslový výzkum, 

vývoj, a inovace, jako jsou například Vědecké a technologické parky (VTP). Jsou 

to centra pro navzájem propojené firmy v určitém oboru nebo sektoru podnikání. 

Těmto firmám nabízejí různé služby: speciální management, podporu při zakládání 

firem, obchodní podporu, spojení s univerzitami a výzkumnými zařízeními, sdílené 

vybavení včetně řady „měkkých“ služeb (mentoring, networking atd.6). Fungující VTP 

chybí v ULK i KVK, ale je otázkou, jaká je vůbec „absorpční kapacita“ těchto dvou 

regionů po uvedených službách. V MSK jsou dobré zkušenosti s ostravským VTP a 

tato kapacita si zaslouží posílit. Výzkumná a technologická centra, která vytvářejí 

„kritickou velikost“ pro komerční a výzkumné inovace se zaměřují na specifické 

technologie, pro něž existuje globální trh, a to jak v tradičních, tak v nových oborech. 

Umožňují soukromým subjektům přístup ke špičkovému vybavení a poznatkům, 

zároveň stimulují jejich vlastní výzkum a vývoj. V ULK zahajuje činnost centrum 

UNICRE, v MSK je takových center více, KVK nemá dosud žádné. Dopad všech 

center na ekonomiku krajů je však prozatím zanedbatelný. 

18) V tomto plánovacím období budou více než dříve využívány finanční nástroje, které 

motivují firmy k posunu v hodnotových řetězcích, ke spolupráci s VaV sektorem, k 

vyššímu transferu technologií a k prosazování inovačních produktů na zahraničních 

trzích. Půjde o zajištění rizikového financování, kdy projekt uzavírá smlouvu 

o financování a kapitálovém vstupu se soukromým investičním fondem, který část 

kapitálu získal z OP PIK od státního investičního fondu, projekt je dále rozvíjen 

investičním fondem s cílem maximálního zhodnocení, fond následně financuje projekt 

postupně podle stanovených milníků a business plánu, včetně možných následných 

kol financování a po zhruba 3-5 letech fond exituje prodejem podílu. 

19)Vyspělým firmám, které již mají konkrétní výsledky firemního vývoje, je určena přímá 

podpora ochrany duševního vlastnictví MSP, kdy stát uhradí podíl na nákladech 

na zajištění duševního vlastnictví. Příkladem může být Jihomoravským inovačním 

centrem (JIC) provozovaný Patentový a licenční fond, poskytující půjčky na ochranu 

duševního vlastnictví.

Strategický cíl A.4 - Stabilizace a rozvoj stávajících velkých firem.

                                                     
6

Opět odkazujeme na příklad parku NUPHARO, který ukazuje, že bez promyšleného řízení a kvalitního a 
realistického zjištění poptávky nemůže park fungovat.
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Oblasti změn
 Efektivnější propojení klíčových hodnotových řetězců v krajích

 Znalost situace a očekávaného vývoje v klíčových oborech

 Zvýšené uplatnění firem na zahraničních trzích

Typová opatření7

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření. 

20) Podpora vzniku a rozvoje klastrů – úzce spolupracující firmy a výzkumné instituce 

v rámci klastru mohou efektivněji rozvíjet z pohledu velkých firem (zatím) 

nevýznamné linie podnikání a přitom využívat aktuální technologické kompetence a 

znalosti velkých firem dosud nevyzkoušeným způsobem. V případě úspěchu a 

potřeby velkých investic pak existuje prostor pro vzájemnou spolupráci všech 

subjektů napříč klastrem. V MSK poměrně úspěšně působí automobilový klastr, 

v KVK půjde například o zapojení průmyslových odvětví do oboru lázeňství 

(potravinářský průmysl, chemický průmysl, sklářský průmysl, výroba porcelánu 

apod.), zatímco v ULK o větší cílené propojení firem v klastru výroby energií se 

zaměřením i na udržitelné zdroje (geotermální, větrná energetika).

21) Veřejná správa musí rovněž plnit informační a koordinační roli např. cestou zavedení 

tzv. Business calling programme, což je program pravidelných návštěv vedoucích 

představitelů státu a kraje v klíčových firmách a jednání s majiteli a manažery podniků 

nebo zajistit analýzu a předpověď vývoje krajské ekonomiky, pravidelné a trvalé 

hodnocení stavu a trendů a na nich postavené analýzy a foresighting.

22) Podpora obchodních misí – prezentace celého sektoru ekonomiky pod záštitou 

představitele státu (vlády) může na vybraných trzích zapůsobit lépe než samotná 

prezentace jedné, byť velké, firmy. Pro KVK a ULK se v první řadě nabízí zaměření 

na Sasko / Německo. Jednou z variant může být i podpora propagace lázeňské 

péče poskytované v KVK v zahraničí a její zdůraznění jako samostatného druhu 

zdravotní turistiky.

23) Best available technologies. Podpora získání technologií, které zlepšují ekologii 

výroby a jako takové mohou být podpořeny veřejnou správou, a současně např. 

snižují energetickou náročnost výroby, a tím zvyšují konkurenceschopnost dané firmy 

a zároveň potvrzují zájem veřejné správy dotyčný podnik v regionu udržet.  OP ŽP 

tuto možnost nabízel již v minulém programovacím období a je oprávněné v tomto 

projektu poskytnout bonifikaci firmám z dotčených krajů. 

                                                     
7

Vyjednat s Evropskou komisí v rámci revize operačních programů programového období 2014-2020 v letech 
2017/2018 možnost navrácení podpory lázeňství z těchto programů. – do implementačních zásad
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Pilíř B. Přímé zahraniční investice

Strategický cíl B.1 - Vytvořit kvalitní a atraktivní podnikatelské prostředí

Oblasti změn
 Zvýšit povědomí o významu (přímých zahraničních) investic pro města a regiony a 

podpořit zájem měst o agendy ekonomického rozvoje a konkurenceschopnosti 

místních ekonomik.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

24) Popularizace agend ekonomického rozvoje, teritoriální konkurenceschopnosti a 

lákání investic. Připravenost a vstřícnost (volených) představitelů regionů a měst. 

Profesionální odborné kapacity. Partnerství s podnikatelskou komunitou. Sdílené vize 

ekonomického rozvoje. 

25) Fungující a spolupracující veřejná správa. Informace, kvalifikace, dostupnost, 

korektnost. Administrativní služby připravené jednat s investory. Usnadňování 

administrativních procesů. 

26) Image / vnímání regionů investory. Propagace regionů jako míst pro investice a 

podnikání. Zapojení stávajících investorů. Příklady dobré praxe

Strategický cíl B.2 - Připravit a trvale udržovat dostatečnou nabídku kvalitních a 
dostupných průmyslových / podnikatelských nemovitostí odpovídajících potřebám 
investorů a rozvojovým ambicím regionu

Oblasti změn
 Rozšíření, zkvalitnění a zatraktivnění portfolia průmyslových nemovitostí nabízených 

potenciálním investorům.

 Specializované podnikatelské nemovitosti určené k podpoře prioritních sektorů 

ekonomiky a podnikatelských aktivit.

 Lepší péče a zhodnocení již existujících průmyslových zón.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

27) Průmyslové zóny typu greenfield a brownfield. Podpora budování a rozšiřování 

greenfield průmyslových zón. Revitalizace ploch a objektů typu brownfield. 

Spolupráce s developery průmyslových nemovitostí. Spolupráce s městy.

28) Specializované podnikatelské nemovitosti. Podpora budování vědecko-

technologických parků, kancelářských parků, logistických parků, atp. Spolupráce s 

developery průmyslových nemovitostí. Spolupráce s městy.

29) Zlepšování kvality a využitelnosti stávající průmyslových zón. Zlepšení dopravní 

dostupnosti průmyslových nemovitostí. Doplnění a zkvalitnění technické infrastruktury
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Strategický cíl B.3 - Vybudovat partnerství, které bude poskytovat kvalitní, 
profesionální služby pro vnější investory jak v procesu jejich lokalizace, tak při jejich 
dalším působení v regionu

Oblasti změn
 Vytvořit/zkvalitnit sytém podpory lokalizačního procesu PZI (systém podpůrných 

opatření pro potenciální/příchozí investory).

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

30) Kvalitní lokalizační služby. Vytvoření systému nadstandardních služeb pro 

lokalizaci nově příchozích investorů. Online informace pro investory. Efektivní 

organizace návštěv investorů. Podpora vyjednávacího procesu.

31) Regionální politika Aftercare. Zavedení sytému pravidelné komunikace s investory 

v regionu, vyhodnocování a řešení problémů, zapojování místních dodavatelů a 

podpory expanzí a upgradingu.

32) Vzdělávání a certifikace poskytovatelů lokalizačních služeb. Proškolení a 

certifikace všech odborných pracovníků zapojených do lokalizačního procesu PZI a 

služeb Aftercare v regionu. Představení vysokých profesionálních standardů a 

efektivity práce s investory, spolupráce s agenturou CzechInvest.
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Pilíř C. Výzkum a vývoj 

Strategický cíl C.1 - Otevřenější a relevantnější VaV

Oblasti změny:
 Spolupráce VO doma

 Internacionalizace VO

 Akademické start-upy

 Popularizace a propagace VaV

Typová opatření
Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

Na národní úrovni se jedná o:

33) Regionální bonifikace (finančních) nástrojů na podporu VVI. Deklarovaný a 

v programu EPSILON aplikovaný krok TAČR, ale jde o významnou pozitivní 

diskriminaci, i když v regionech významně zaostávajících. Může mít tyto podoby: 

bonifikace za řízení8 projektů v zaostávajících regionech, bonifikace za členy 

konsorcia z těchto regionů, bonifikace za spoluautorství na výstupech, pokud je autor 

z VŠ působících v našich regionech. Jde o modifikaci existujících nástrojů (nastavení 

výzev). Opatření má analogii9 u jiných nástrojů podpory. Týká se všech dotčených 

krajů.

34) Podpora propojování s VaV centry a velkými infrastrukturami. Bonifikace pro 

projekty, které umožní propojování, nebo může jít samostatné výzvy za tímto 

účelem10 (např. formou twinningu). Týká se zejména ÚLK, KVK po vybudování 

kapacit, v případě MSK ve vztahu k zahraničí. Jde o modifikaci stávajících nástrojů 

(nastavení výzev).

35) Podpora vytvoření Center kompetence. Jde o existující nástroj TA ČR, který 

umožní propojování aplikační a výzkumného sektoru bez nutnosti investic do 

výstavby infrastruktury. Pozitivně ovlivní také mobilitu. Umožní tematické posílení 

VaV a přispěje tak k tvorbě kritické masy. Podporou se myslí: a) 

komunikační/facilitační podpora (např. ze strany Kanceláře zmocněnce); b) asistence 

(např. finanční ze strany krajů a měst) na přípravu projektu. V krátkém horizontu se 

týká MSK a ÚLK, v středně dobém horizontu i KVK.

36) Podpora vzniku sdílených laboratoří v regionech. Může jít o specifickou výzvu pro 

podporu kooperace MSP a VO, např. v rámci OP PIK (možností je využití nástrojů 

ITI). Využití opatření je ve všech cílových regionech. U KVK je může být ve vazbě na 

opatření vybudovat pobočku VŠ.

Na regionální úrovni může jít např. o:

37) Podporu tvorby silných strategických partnerství pro budoucí excelenci. Jde o 

vytvoření výzkumné aliance. Vzájemným propojování, koordinací strategii najít nově 

se objevující oblasti výzkumu a zvýšit šance na úspěšné ucházení se o zdroje 

(příklad dobré praxe – Dresden Concept). Může mít i přeshraniční charakter (viz 

                                                     
8

I když samotné získání zkušenosti a reference z vedení projektu je užitečné, důležité je, aby i reálný dopad byl, 
nebo VaV aktivity se uskutečňovaly, i v cílovém regionu a nedošlo jenom k formálnímu přesunu sídla.
9

Např. investiční pobídky; OP ŽP; existuje vazba na usnesení vlády č. 344/2013 a č.141/2010.
10

Může být například uplatněno při přípravě programu navazujícího na program GAMA
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níže). Jde o nový nástroj využitelný ve všech cílových krajích. V ÚLK nejspíše půjde o 

upgrade existující Výzkumně-vzdělávací platformy.

38) Podporu vzniku sdílených laboratoří v regionech. Na úrovni krajů jde o nový 

nástroj. Může jít o komplementární (k národním) nebo samostatný finanční titul pro 

podporu kooperace MSP a VO z úrovně kraje, aglomerace, měst (nebo kombinace 

různých zdrojů), podpora činnost specializované obslužné instituce (příklad dobré 

praxe – BioCity Leipzig). Využití opatření je ve všech cílových regionech.

39) Strategii vybudování start-upového (digitálního) ekosystému. Specificky a 

komplementárně k ostatním dokumentům definuje, vizi, strategické cíle, nástroje, 

milníky a role zejména regionálních stakeholderů, ale také využití potenciálu start-

upového ekosystému v Německu a Praze. Jde o nový nástroj, využitelný zejména 

v ÚLK, případně KVK. V MS, vzhledem k již existujícímu ekosystému, o jeho rozvoj a 

expanzi.

40) Propagaci a popularizaci potenciálu a výsledků VaV, nikoliv vůči obecné 

veřejnosti, ale vůči firmám a obecněji vůči uživatelům výsledků VaV. A to podporou 

činnosti podpůrných organizací, které zajišťují párování VVI nabídky a poptávky 

(např. inovační centra, VTP apod.), či popularizaci nových konceptů (open innovation, 

spin-off, start-upů, sociálních inovací), či role VVI ve firemních strategiích, využitím 

potenciálu projektů Smart Akcelerátor (příprava marketingová a komunikační 

strategie regionálního inovačního systému). Využít úspěšné příběhy kooperace 

(např. z inovačních voucherů) pro motivaci k další spolupráci. V případě ÚLK a KVK 

jde o nový nástroj, v MSK rozvoj a rozšíření existujících.

41) Podporu služeb podpůrné infrastruktury. Jde o rozšíření a zintenzivnění činností 

inovačních center, VTP na podporu inkubační, akcelerační činnosti pro rozvoj start-

upů, ale i pro informování (o) a párování VVI nabídky a poptávky. Týká se zejména 

MSK, ÚLK, po vybudování infrastruktury i KVK.

42) Zvýšení podpory pro inovační vouchery. Jde o existující nástroj a jeho selektivní 

modifikaci dle potřeby v regionech. Nástroj podporuje navazování spolupráce mezi 

VO a aplikačním sektorem. V některých regionech je významný převis poptávky nad 

nabídkou. Umožňuje spolupráci i s velkými firmami.

43) Spin-off voucher. Může jít o nový, samostatný nástroj na principu inovačního 

voucheru na podporu spolupráce VO a aplikačního sektoru při zakládání spin-off 

firmy. V případě MSK a ÚLK může být prioritou regionální kooperace, v případě KVK 

umožnit získání know-how z jiných regionů.

44) Podporu pro start-upy. Může jít o úpravu struktury (včetně zvýšení objemu) 

existujících nástrojů na podporu podnikání s vyšším důrazem na inovativnost, 

případně i společenský dopad. Využitelné ve všech cílových krajích.

45) Regionální venture fond. Může mít podobu závazků podnikatelů/investorů, měst a 

kraje podpořit regionální projekty, které úspěšně projdou regionálním 

inkubačním/akceleračním programem, případně revolvingových nástrojů (např. 

výhodné úvěry, garance na úvěry). Má zvýšit dostupnost rizikového financování i pro 

menší projekty. Na úrovni krajů jde o nový nástroj, využitelný ve všech cílových 

krajích.

Na úrovni výzkumných organizací může jít např. o:

46) Využití výsledků a metodik jiných projektů, např. EF-TRANS. Nastavení procesů 

a metodik pro zakládání spin-off firem a komercializaci obecně. Využitelné zejména 
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v ÚLK, kde kapacita je, ale spin-off zatím nevznikají. KVK kapacitu zatím nemá. MSK 

disponuje kapacitou, procesy i metodikami.

47) Spin-off vehicle. Nový nástroj na podporu rychlejšího zakládání spin-off firem. 

Vytvořením nové entity umožní odčlenit agendu spin-off z běžné rozhodovací činnosti 

univerzity a oddělit i riziko. Pro rozvoj činnosti lze využít Národní inovační fond, 

regionální venture fond. Do úvahy přichází i napojení na regionální CTT, inovační 

centra, inkubátory, VTP apod. Zatím využitelné v ÚLK a MSK.

48) CBC partnership for excellence. Vytvoření silného přeshraničního partnerství 

s cílem využít potenciál přeshraniční spolupráce. Předpokladem je úprava podmínek 

programů CBC, tj. vytvořit prostor pro funkční spolupráci v oblasti VVI v návaznosti na 

koordinaci tematického zaměření. Koordinace by měla vést k soustředění zdrojů do 

společných témat: a) řešících regionální výzvy; b) s potenciálem na evropskou 

excelenci. Využitelné je zejména v ÚLK, případně MSK. Po dobudování VaV kapacity 

i v KVK.

Strategický cíl C.2 - Výkonnější a atraktivnější VaV
Oblasti změny

 Kvalitní VaV experti

 Posílení tematického zaměření VaV

 Kapacita a atraktivnost fyzické infrastruktury a zázemí

Typová opatření
Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

Na národní úrovni může jít například o:

49) Vytvoření specifického dotačního titulu zaměřeného na podporu VaV na území 

strukturálně postižených regionů s důrazem na využití specifického know-how 

regionů (např. KVK – balneologie, ÚK – chemie, energetika, rekultivace, MSK –

energetika, nerostné suroviny, IT; viz 4.2.3.2), ale i rozvoj nových oblastí pro oborový 

posun. Může jít i o výzkumné programy s kohezním účinkem, případně o samostatné 

specifické výzvy zacílené na sledované regiony (strukturálně postižené/zaostávající 

regiony) na podporu růstu VaV výkonu, zapojení výzkumných organizací do činnosti 

VaV center, napojení na excelentnost doma a v zahraničí, které budou mít 

dlouhodobý charakter. Vyhlašovatelem bude např. TA ČR.

50) R&D HACK Package (Research and Development Hiring and Acquisition for 

Competitiveness and Knowledge). Nástroj na přilákání kvalitních expertů pro 

výzkum a vývoj působících mimo cílové regiony. Měl by umožnit, dle definovaných 

potřeb a cílů, vést kampaně a aktivní akvizice expertů pro výrazné posílení 

regionálních kapacit, např. formou hostování. Vzhledem k existenci dílčích nástrojů 

(Erasmus+, MSC H2020; vlastní zdroje VO) je důležitá komplementarita a 

komplexnější zaštítění dle potřeb regionu. Komplementaritou lze chápat, např. 

možnost zafinancovat přípravu projektů, či dofinancování mzdových nákladů. 

Komplexnost umožní zajistit i další služby pro zjednodušení přestěhování 

(administrativní povinnosti; aktivní asistence s řešením otázek jako doporučení, či 

zajištění školky/školy pro děti atp.). Dle možností, schopností a ambicí, lze jít až po 

vybudování „science village“ (atraktivní ubytování se zázemím a dobrou dostupností 

pro experty). V případě MSK jde o posílení již existujících týmů, v ÚLK jde hlavně o 
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vytvoření jádra nových týmů pro rozvoj stávajících kapacit, u KVK pro vytvoření 

kapacit.

51) Regionální CTT. Specifická výzva na vznik, ale hlavně rozvoj (včetně posilování, či 

sdružování kapacit). Při nedostatečné kapacitě na úrovni jednotlivých institucí, 

umožní sdílet expertní kapacitu, zázemí a podpůrné služby pro zájemce o transfer 

znalostí. Zvýší dostupnost služeb regionálně, tak finančně. Roli provozovatele pro 

ÚLK může sehrát UJEP (v návaznosti na projekt z programu TA ČR GAMA), nebo 

ICUK. V MSK tuto funkci plní PI – CPI VŠB-TUO. V KVK, ani v ÚLK zatím nedošlo 

k naplnění záměru.

52) Zvýšení regionální působnosti TA ČR. Opatření umožní zejména zkvalitnit 

znalostní základnu v oblasti VVI, která se následně může promítnout do zaměření 

programů a výzev na národní úrovni, tvorby kvalitních pracovních míst ve vztahu 

k VVI a umožní realizovat asistenci regionálním VaV (poradenství, konzultace, 

monitoring; budování kapacit atp.). Regionální aspekty bude možné uplatnit například 

při přípravě programu navazujícího na existující program GAMA (např. specifickou 

podporou pro MSP využívající výzkumné infrastruktury) anebo při přípravě výzev 

anebo navazujícího programu na program DELTA (např. podporou přeshraniční 

spolupráce v rámci regionu)

53) Regionální bonifikace výsledků VaV Zohledňuje těžší podmínky na vznik 

kvalitnějších výstupů. (tj. za podobně kvalitní výstup z regionů ÚLK, KVK, MSK vyšší 

ohodnocení). Může působit motivačně na experty, aby se zapojili do výzkumu 

v těchto regionech. Vzhledem charakteru vyžaduje věcný konsensus11 (např. 

ÚV/RVVI a MŠMT).

Na regionální úrovni může jít např. o:

54) Podpora vzniku a chodu regionálního CTT. Může jít o zajištění financování 

přípravy, spolufinancování chodu centra. Jde komplementární nástroj z úrovně kraje 

k nástrojům národním.

55) Regionální fond na podporu VVI. Umožní definování a následné dlouhodobé 

financování regionálně specifické VVI činnosti v prioritních oblastech (s vazbou na 

RIS/RIS3 nebo pro nové oblasti), nebo zaměřené na řešení společensky důležitých 

problémů.12 Může být společný pro cílové regiony, může sdružovat více regionálních 

zdrojů (např. kombinací zdrojů kraje a měst) a mít více dílčích nástrojů (granty, 

vouchery, revolvingové úvěrování). Může napomoct financovat i patenty. V případě 

MSK jde o úpravu již existujícího nástroje, v ÚLK a MSK jde o tvorbu nového 

nástroje.

56) Marketingová a komunikační strategie regionálního inovačního systému. 

V rámci propagace a popularizace VaV a zvýšení atraktivnosti regionálního 

inovačního systému a jeho prvků je potřeba co nejefektivněji využít projektů Smart 

akcelerátor, zároveň propojit marketingovou a komunikační strategii regionálních 

inovačních systémů s celkovou (marketingovou a komunikační) strategií krajů. 

V případě ÚLK a KVK jde o nový nástroj, v MSK rozvoj a rozšíření existujících.

                                                     
11

Riziko formálního „přesídlení“, nutno sledovat místo „dopadu“.
12

Řešení společensky důležitých problémů je možné realizovat podporou VaV prostřednictvím různých 
nástrojů. V případě, že vlastníkem výsledků VaV bude výhradně poskytovatel, je možné využít programu 
veřejných zakázek ve VaV a to např. vhodnou úpravou existujícího programu TA ČR BETA2 pokud by ÚSC byly 
mezi oprávněnými orgány podávat své potřeby. (pokud by byl vlastníkem výsledků řešitel, využitelnost bude 
limitovaná)
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Na úrovni organizací může jít např. o:

57) Zavádění kvalitnějšího řízení a podpory. Uplatňování manažerských metod, 

vytváření podpůrných procesů pro projektovou činnost, IPR a komercializaci; 

vytváření motivačních podmínek pro aplikovaný výzkum a tvorbu akademických start-

upů (např. přenosem dobré praxe, aplikací doporučení a metodiky předchozích 

projektů – EF-TRANS), zavádění dlouhodobého interního financování (ve vazbě na 

regionální priority). Asistenci může poskytnout například TA ČR anebo regionální 

kanceláře Agentury CzechInvest, motivací pro instituce mohou být regionálně 

specifické výzvy na posílení budovaní kapacit. Týká se zejména ÚLK.
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Pilíř D. Lidské zdroje

Strategický cíl D.1 - Více lepších pracovních příležitostí (high-skills pro soukromý i 
veřejný sektor)

Oblasti změn
 Na poptávkové straně je třeba vytvořit více lepších pracovních příležitostí v 

soukromém i veřejném sektoru.

 Na nabídkové straně je potřeba zavést regionální talent management, tedy sadu 

nástrojů, přístupů a systémových změn, které umožní včas najít talentované mladé 

lidi a dále s nimi pracovat, rozvíjet jejich talent a nabízet jim příležitosti k jeho využití.

 Změna atraktivity krajů pro talenty a kvalifikované odborníky vč. profesionálního řízení 

„značky kraje“.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

58) Vytvoření center kompetence v krajích, dle jejich specializace, např. pro 

petrochemii a energetiku v Ústeckém kraji, a provázat tuto specializaci se snahou o 

získání významných investorů a propojit s rozvojem VaV aktivit.

59) Specifické pobídky pro umístění investic k podnikání s vyšší přidanou hodnotou 

do Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

60) Vysoká škola v Karlovarském kraji – zřízením VŠ pracoviště např. Lékařské fakulty 

nebo FTVS Karlovy univerzity se zaměřením na balneologii, fyzioterapii a příbuzné 

obory, včetně propojení s aplikačním výzkumem pro tyto specializace.

61) Krajské pobočky Technologické agentury ČR v Moravskoslezském a v 

Ústeckém kraji – nově založené pobočky s vazbou na příslušné technologické 

specializace krajů.

62) Zavedení regionálního talent managementu - dlouhodobě fungující programy k 

identifikaci, rozvoji a udržení talentovaných mladých lidí a jejich rodin.

63) Profesionální řízení značky krajů – koordinované aktivity k posilování identity 

obyvatel a pozitivní změně image.

64) Využití zákona o zadávání veřejných zakázek k vyšší míře zapojení malých a 

středních firem z regionů, které v daném území vytváří udržitelná pracovní místa.

65) Programy adaptace/přitažení špičkových lidí do firem, do jejich VaV i na další 

náročné pozice, a také do výzkumných organizací, veřejných i soukromých.

Strategický cíl D.2 - Více obyvatel lépe připravených k práci (medium-skills pro 
uplatnění v zaměstnání)

Oblasti změn
 Zajištění a využívání kvalitních informací o poptávce a nabídce na současném i 

budoucím trhu práce.

 Systematické zapojení klíčových partnerů v krajích i na celostátní úrovni do 

identifikace a přípravy opatření přispívajících k lepší rovnováze mezi poptávkou a 

nabídkou na trhu práce.

 Zavedení systému kariérového poradenství v krajích k lepšímu propojování 

přirozeného nadání lidí s odpovídající drahou studia a profese.
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 Lepší propojování „světa práce“ a „světa vzdělávání“.

 Zvýšit atraktivitu a zlepšit výsledky přírodovědného a technického vzdělávání.

 Rozvoj a využívání kvalitního ekosystému organizací/firem pro celoživotní vzdělávání 

(CŽV).

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

66) Observatoře trhu práce pro kraje - informace, analýzy, projekce a predikce k 

poptávce a nabídce na trhu práce, včetně specifických průzkumů v kraji s 

informacemi veřejně přístupnými a srozumitelně prezentovanými, základ pro přípravu 

intervencí.

67) Pakty zaměstnanosti v krajích – strategické komunikační a odborné platformy 

klíčových partnerů na trhu práce v krajích (zaměstnavatelé, vzdělavatelé, veřejná 

správa vč. úřadů práce) k přípravě intervencí zaměřených na podporu zaměstnanosti 

a prevenci nezaměstnanosti.

68) Síť služeb kariérového poradenství v krajích – s využitím inspirace z příkladu 

dobré praxe ve Francii (Centra bilance kompetencí) a doporučení z konceptu Svazu 

průmyslu a Moravskoslezského paktu zaměstnanosti – zajištění kvalifikovaného, 

místně i cenově dostupného kariérového poradenství pro dospělé a současně 

odborná podpora (mentoring, vzdělávání, koučování) kariérových poradců na 

školách. Je vhodné také posílit kapacity IPS na úřadech práce, zlepšit jejich 

kompetence a vhodně je zapojit do systému kariérového poradenství.

69) NSP/NSK pro efektivní zvyšování/aktualizaci odborné kvalifikace pro trh práce -

dva vzájemně provázané systémy, vytvářejí základní předpoklad pro efektivní rozvoj 

a certifikaci odborných kompetencí obyvatel. Na úrovni krajů v restrukturalizaci 

doporučujeme využít tohoto systému ve větší míře k efektivnímu zvyšování 

kvalifikace u nízko kvalifikovaných obyvatel, a také k aktualizaci odborných 

dovedností u občanů, kteří mají kvalifikace relevantní pro trh práce, avšak chybějící 

praxi v posledních letech nebo naopak, mají praxi v oborech, pro kterou však nemají 

potřebnou formálně uznanou kvalifikaci.

70) Řemeslné inkubátory v krajích – v každém ze tří krajů vytvořit spolupracující síť 

řemeslných inkubátorů, ve kterých se uchazeči o zaměstnání a zájemci o změnu 

zaměstnání intenzivně připravují pro uplatnění v technických a řemeslných profesích, 

je zde možnost připravovat lidi s předstihem pro nové investory a současně jsou 

vytvořeny podmínky a služby pro vznik řemeslných firem, jejich obsazení lidmi z 

řemeslného inkubátoru a zajištění kontraktů s odběrateli z ČR i zahraničí.

71) Duální vzdělávání v krajích – pilotáž v zavádění prvků duálního vzdělávání do 

středního odborného školství.

72) Polytechnické školy – pilotáž mimoškolního vzdělávání k rozvoji technické tvořivosti 

dětí s adaptací konceptu lidových škol umění.

73) Vzdělávací vouchery – individuální granty pro krytí části nákladů k rozvoji a 

certifikaci odborných, měkkých, jazykových i digitálních kompetencí obyvatel v 

celoživotním vzdělávání dospělých, s využitím existujících příkladů dobré praxe.

74) Kompetence pro trh práce – program k rozvoji a certifikaci měkkých kompetencí v 

počátečním vzdělávání s využitím existujícího příkladu dobré praxe.

75) Transfer - regionální program replacementu lidí uvolňovaných při hromadném 

propouštění do nových ekonomických aktivit ve spolupráci centrálně řízených úřadů 
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práce a místních partnerů (včetně systému včasného varování o problémech velkých 

zaměstnavatelů – viz Pilíř podnikání a inovace).

76) Inovace systému výchovy a vzdělávání lékařů, fyzioterapeutů a středního 

zdravotnického personálu.

Strategický cíl D.3 - Více obyvatel lépe motivovaných k práci (low-skills pro odchod ze 
světa sociálních dávek)

Oblasti změn
 Provedení změn na centrální úrovni v relevantních systémech (sociální dávky, politika 

zaměstnanosti, sociální bydlení, omezení nelegální práce aj.), které povedou k 

preferenci práce před pobíráním sociálních dávek.

 Změny směrem k místně relevantní aktivní politice zaměstnanosti.

 Lepší přehled o uplatnitelnosti klientů ÚP ČR na trhu práce a podrobnější informace o 

jejich charakteristikách, kompetencích, motivacích, apod.

 Aktivní zapojení klíčových partnerů v krajích, a to jednak s využitím existujících paktů 

zaměstnanosti, a dále i vyšším (efektivnějším) zapojením poradních sborů ÚP ČR.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

77) Pružnější řešení individuálních příčin nezaměstnanosti - efektivní realizace 

relevantních opatření navržených v dokumentu č. j.: MPSV-2016/61075-411/1 

„Analýza nabídky a poptávky na trhu práce“ pro Radu hospodářské a sociální 

dohody, s rozšířením prostoru k zapojení dalších klíčových partnerů na trhu práce v 

krajích MSK, ÚSK a KVK, sdružených v paktech zaměstnanosti, a to jak v roli 

poradní, tak v roli realizační.

78) Řešit systémově problematiku nelegálního zaměstnávání s využitím 

„slovenského modelu“ založeného na povinnosti zaměstnavatelů evidovat předem 

všechny pracovníky v jakémkoliv pracovním vztahu s možností on-line kontroly na 

místě.

79) Podpořit realizaci pilotních projektů na úrovni krajů s využitím ITI s vazbou na 

Strategii restrukturalizace, k ověření systémových změn.

80) Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek s tvorbou pracovních 

příležitostí pro nezaměstnané obyvatele krajů.

81) Projekty práce s dlouhodobě nezaměstnanými na podporu přechodu ze 

sociálních dávek na příjem z práce pro nejvíce znevýhodněné osoby, se 

zajištěním jejich aktivizace, posílením motivace, získáním pracovních návyků a 

přípravou na běžný trh práce (mimo jiné i prostřednictvím koučingu a mentoringu).

82) Programy mobility sociálně slabých a těch, jimž sociální situace brání v dojíždění 

do zaměstnání do míst, v nichž se nacházejí pracovní místa.

83) Sociální pracovníci, které budou pracovat s dlouhodobě nezaměstnanými a 

pomáhat jim v návratu na trh práce, a to včetně integrační fáze.

84) Integrační podniky, dle modelu užívaného v SRN, pro případy, kdy je třeba řešit 

situaci většího množství propouštěných zaměstnanců.
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Strategický cíl D.4 - Více obyvatel lépe připravených a více motivovaných k podnikání 
(entrepreneurial skills)

Oblasti změn
 Rozvoj podnikavosti a podnikání na všech typech škol.

 Podpora podnikavosti a podnikání obyvatel.

 Lepší využití sociálního podnikání.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

85) Síť služeb podnikatelského poradenství pro zájemce o podnikání a začínající 

podnikatele – s využitím zkušeností národní sítě RPIC – Regionálních poradenských 

a informačních center a dalších relevantních příkladů dobré praxe zajistit v dotčených 

krajích kvalifikované, místně a cenově dostupné poradenství a vzdělávání. Ke 

zlevnění služeb případně využít veřejně dotované podnikatelské vouchery.

86) Regionální fondy na podporu podnikání a zaměstnanosti pro kraje – nebankovní 

finanční nástroj převážně revolvingového typu se základními produkty ve formě 

mikropůjček a záruk pro běžné podnikatele, s případným doplněním o produkty 

zárodečného kapitálu pro začínající inovační firmy. Poskytování finančních nástrojů 

propojit s poradenskou a monitorovací službou sítě služeb podnikatelského 

poradenství. Management fondu využít k nabídce kvalifikovaných pracovních 

příležitostí a podpoře leadershipu změn na krajské úrovni.

87) Kompetence k podnikavosti - programy k rozvoji podnikavosti na školách v kraji.
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Pilíř E. Sociální stabilizace

Strategický cíl E.1 - Stabilizace sociální situace a snížení sociálních rozdílů

Oblasti změn
 Kontinuální provádění analýz úspěšnosti dosavadních řešení na úrovni sociální 

inkluze a stabilizace.

 Podpora sociálních inovací.

 Kontinuální práce s celými komunitami.

 Ověřit účinnost Koordinovaného přístupu k řešení sociálně vyloučených lokalit a 

podporovat osvědčená řešení.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

88) Sociální inovace s využitím analýz účinných řešení. K řešení situace je potřeba 

přistupovat individuálně, nikoliv plošně. V prvé řadě je tedy třeba kontinuálně 

provádět analýzu účinných řešení, resp. jejich efektivnosti v jednotlivých regionech 

pro zjištění účinných forem podpory těchto skupin obyvatel s ohledem na konkrétní 

subjektivní faktory (tzn. typy sociálně patologických jevů a jejich příčiny, demografické 

složení komunity, geografické faktory sociálně vyloučené lokality apod.). Vzhledem k 

tomu, že se jedná o problematiku, která je ovlivněna mnoha subjektivními faktory, jež 

se zároveň v čase proměňují, nelze kopírovat úspěšná řešení, ale je vždy nutné 

podrobit již ověřená řešení detailní analýze příčin a důsledků implementovaných 

nástrojů. Je nezbytné nabídnout aktérům v regionech podmínky pro skutečné sociální 

inovace, tedy v minimální možné míře je svazovat např. metodikami v rámci 

stávajících finančních možnostech z ESF. Osvědčená řešení je potřeba podpořit 

nasazením většího objemu finančních prostředků v rámci stávajících finančních 

nástrojů (OPZ, IROP apod.), příp. vytvořit vlastní národní finanční nástroj pouze pro 

tyto regiony.

89) Program na podporu přirozených místních lídrů. Prostřednictvím místních 

subjektů pracujících se sociálně vyloučenými lokalitami hledat přirozené místní lídry a 

cíleně s nimi pracovat prostřednictvím mentoringu, metodou learning by doing, 

přenášením know-how apod. Z místních lídrů postupně budovat profesionály, kteří 

budou schopni na sebe navázat další potenciální lídry v lokalitách, a tímto způsobem 

působit jako katalyzátor ke zvyšování kompetencí a svépomoci.

90) Programy desegregace, akceptace a destigmatizace. Je nutné činit kroky k 

desegregaci marginalizovaných skupin (zejména v oblasti bydlení a školství). Pro 

úspěšnost řešení situace sociálně vyloučených osob je třeba pracovat nejen 

izolovaně s nimi, ale zároveň v rámci stejných programů i s většinovou společností. 

Tento kvalitativní posun je nutným předpokladem k hledání efektivních řešení, která 

neskončí pouze zvýšením kompetencí a kvalifikací jednotlivců či sociálně 

vyloučených skupin, ale která umožní takto nabyté kompetence také uplatnit v 

každodenním (pracovním) životě. Většinová společnost musí být schopná akceptovat 

osoby (a pracovní síly), které pocházejí ze sociálně vyloučených lokalit či nižších 

společenských příček a které se snaží o sociální posun. Cílem těchto programů by 

mělo být překonávání předsudků tak, aby sociálně vyloučené osoby, které si zvyšují 

své kompetence, osobně pocítily pozitivní posun ve své životní úrovni, a zároveň aby 
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se většinová společnost setkávala s takovýmito úspěšnými příběhy, a zvyšovala tak 

svou toleranci. Programy akceptace lze aplikovat prostřednictvím systému sociálních 

služeb pro rodiny s dětmi, realizovat je lze i formou zajištění dostupnosti mateřských 

a předškolních center a center pro mládež, kde by se setkávaly děti ze sociálně 

vyloučených lokalit s dětmi z rozdílných sociálních skupin.

91) Sociální podnikání. Finančně intenzivněji a s větší metodickou podporou podporovat 

účinná, z konkrétního místa vzešlá řešení, vedoucí k sociální stabilizaci. Je to jeden z 

nástrojů pro rozvoj sociálních podniků. Musí být taženo nejen finančními zdroji (OPZ), 

ale v místních aktérech musí být také vyvolána poptávka (zvyšování know-how –

úspěšné sociální podniky jako příklad, apod.).

92) Preventivní opatření a opatření zaměřená na řešení existující diskriminace. 

Ačkoli se nejedná o nový nástroj, je klíčové i nadále intenzivně podporovat aktivity na 

snižování diskriminace. Dotčené regiony by mohly využívat metodickou podporu při 

odhalování projevů a příčin diskriminace a v projektech a aktivitách cílit na tyto 

příčiny. Bylo by potřeba důsledně a reálně vymáhat opatření proti diskriminaci v 

projektech, kde jsou dosud horizontální kritéria, mezi které potírání diskriminace patří, 

pojímána spíše jen formálně.

93) Programy na podporu prorodinné politiky u zaměstnavatelů. Obdobně jako v 

případě škol (viz níže) i zaměstnavatelé by měli být motivováni k tomu, aby jejich 

zaměstnanci žili ve zdravém sociálním prostředí. Konkrétní řešení mohou být velmi 

pestrá (od technických řešení ve formě firemních školek, přes měkká řešení 

spočívající v úpravě pracovní doby pro matky s malými dětmi, až po socializační 

nástroje posilující sdílení firemních hodnot s celou rodinou zaměstnance). 

Zaměstnavatelé by však měli mít dostatečné podmínky k zavádění takových 

programů, což může být řešeno jako finanční podporou prostřednictvím dotovaných 

projektů, tak i např. určitým mentoringem napomáhajícím praktickému řešení 

takových programů.

94) Mezi sociálně slabšími rodinami bývá častým jevem předčasné opouštění 

vzdělávacího systému. Měla by být realizována opatření na udržení dětí ve 

školách, vč. zařazení dětí do předškolních zařízení (což vede k rané socializaci a 

integraci). U sociálně slabých rodin bývá často nízká podpora dětí ze strany rodičů v 

setrvání ve vzdělávacím systému způsobena mj. finanční tísní. Napomoci by mohla 

finanční opatření typu dotace na stravu, pomoc s financováním předškolního zařízení 

apod.

Strategický cíl E.2 - Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí

Oblasti změn
 Prevence kriminality a sociálně patologických jevů.

 Podpora prorodinných a komunitních aktivit.

 Posilování finanční gramotnosti.

 Zlepšování stavu fyzického prostředí sídel.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:
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95) Programy na rozvoj výchovné role škol. Školám je potřeba poskytnout dostatečný 

prostor pro jejich výchovnou roli. V současné době stále přetrvává tlak na výkon, 

převažuje vzdělávací role škol a role výchovná je upozaděna. Žádoucí je podpora 

početně menších tříd, které umožňují rozvoj zdravějších sociálních vztahů. Podpora 

by se měla zaměřovat na socializační roli škol, které by měly být také přirozeným 

komunitním centrem, kde se setkávají celé rodiny. Formou projektů či podpůrných 

aktivit by měla být podporována spontánní spolupráce škol, dětí i rodičů, ale i např. 

místních zaměstnavatelů za účelem podněcování místní sounáležitosti. Školská 

zařízení lze využít jako poskytovatele programů zaměřených na prevenci rizikového 

chování, např. organizací zážitkových programů, přednášek, ale i poskytování

odborné pomoci. To vše by mělo být realizováno atraktivní formou mimo běžné 

vyučovací hodiny. Podobné aktivity se daří lépe realizovat v malých obcích, kde 

působí tzv. malotřídky, kde je škola klíčových aktérem společenského života. Tyto 

úspěšné příklady je potřeba nadále podporovat, rozvíjet a přenášet i do větších měst.

96) Výuka a osvětové kampaně v oblasti finanční gramotnosti. Do škol by měl být 

zaveden předmět finanční gramotnost, který by působil preventivně proti dluhové 

pasti, do které se řada rodin dostává z důvodu neschopnosti hospodařit. Dospělá 

populace by měla být zasažena intenzivní informační kampaní na zlepšení 

schopnosti nakládat s disponibilními zdroji.

97) Projekty regenerace sídel. Fyzický stav prostředí sídel je jednou z determinant 

pocitu bezpečí obyvatel, přičemž právě zejména v částech Ústeckého a 

Moravskoslezského kraje nejsou sídla vnímána jako atraktivní a bezpečná. Z tohoto 

důvodu je třeba podporovat kultivaci veřejných prostranství a komplexní humanizaci 

sídel, tj. zlepšovat kvalitu fyzického prostředí sídel. Za úspěšná lze považovat řešení 

realizovaná v předchozím programovém období formou IPRM (integrovaných plánů 

rozvoje území) financovaná na zatraktivnění sídlišť z Integrovaného operačního 

programu. Přínosná byla nejen díky kombinaci aktivit (fyzický stav bytových domů + 

veřejná prostranství), ale také koncentrací prostředků a aktivit v ucelené lokalitě 

(celém sídlišti). To představovalo značný kvalitativní posun celých lokalit. Obdobné 

řešení by bylo vhodné umožnit i nadále, přičemž se nemusí jednat pouze o 

zanedbané lokality určené k bydlení, ale i např. opuštěné obchodní zóny apod.

Strategický cíl E.3 - Zvýšení atraktivity bydlení (a zajištění kvalitní občanské 
vybavenosti a atraktivní nabídky služeb)

Oblasti změn
 Koordinovaný přístup státu, obcí, vlastníků bytového fondu k řešení otázky bytového 

fondu.

 Startovací byty.

 Sociální byty.

 Disponibilní konkurenceschopná občanská vybavenost a služby.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

98) Spolupráce aktérů v oblasti bydlení. Na základě některých chybných kroků v 

předchozích letech při privatizaci bytového fondu došlo v některých sídlech k 

víceméně řízené devastaci sídlišť. Ačkoli města, kraje a stát mají jen omezené 
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možnosti k řešení takto vzniklých problémů, je nutné, aby byl nastaven koordinovaný 

přístup státu, příslušné obce, vlastníků bytového fondu k narovnání situace a 

předcházení obdobných nežádoucích postupů v budoucnu. Je vhodné strategická 

rozhodnutí vzájemně konzultovat, předjímat dopady rozhodnutí a hledat optimální 

řešení. Všichni dotčení aktéři by měli být motivováni k místním partnerstvím (město, 

vlastník bytového fondu, zaměstnavatel, poskytovatel sociálních služeb, kraj, stát). 

Motivací může být např. zefektivnění komunálních služeb, vytváření osadních výborů 

apod. Je třeba pokračovat v programech, které úspěšně revitalizovaly vybraná 

sídliště v minulých letech (vč. sociálních aspektů) tak, jak probíhaly např. v IPRM IOP 

5.2 v předchozím programovém období. Tímto způsobem je možné alespoň částečně 

narovnat předchozí nesprávná rozhodnutí a zabránit další devastaci bytového fondu 

a emigraci obyvatel.

99) Startovací a motivační byty. Spoluprací zaměstnavatelů, státu, kraje a obcí by měly 

být vytipovány vhodné cílové skupiny, které je žádoucí přivést do regionu, a zároveň 

vybudovat motivační byty či umožnit zvýhodněné nájemné.

100) Sociální byty. Podporovat výstavbu sociálních bytů dotačními prostředky, avšak 

formou motivace vlastníkům bytového fondu (např. za vybudovaný sociální byt dotace 

na společné prostory apod.).

101) Přístup ke kvalitním veřejným službám. Cílem by mělo být zajistit dostatečnou síť 

veřejných služeb zejména v oblasti sociální, a to zejména v segregovaných lokalitách, 

jako jsou horské oblasti či příhraničí. Důležitou roli hraje také kvalita a dostupnost 

kulturních institucí a organizací.

Strategický cíl E.4 - Zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu

Oblasti změn
 Podpora identifikace obyvatel s regionem.

 Podporovat pozitivní image regionů.

 Podpora spolkové činnosti.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

102) Výuka k občanství. Ačkoli občanská výchova je běžnou součástí vzdělávacích 

plánů, je potřeba ji modernizovat tak, aby byla pro žáky atraktivní a zážitková. Je 

nutné ji zaměřit na budování vztahu k vlastní lokalitě, podporovat v dětech budování 

vztahu k místu, kde se narodily, kde vyrůstali jejich rodiče apod. V rámci toho je 

potřeba zdůrazňovat místní současné autority, zdůrazňovat roli významných 

historických osobností, patronů měst a událostí, podporovat místní tradice apod. 

Součástí by mělo být podněcování zájmu dětí a mládeže o veřejné dění (od místních 

iniciativ až po např. celostátní politiku). Vhodné je např. rozšiřovat již osvědčené 

aktivity tzv. studentských parlamentů, které by však neměly mít teoretický charakter a 

žáci by měli vidět reálné důsledky vlastních rozhodnutí na své nejbližší okolí (tzn. 

zahrnutí studentských parlamentů do procesu rozhodování města/obce).

103) Podpora lokálních značek a výrobců. Projekty na propagaci místních produktů, 

oživování historických úspěšných značek.

104) Podpora místních a regionálních kulturních organizací a institucí. Kulturní 

instituce zvyšují jak identifikaci občanů s regionem, tak image regionu navenek. Je 
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vhodné rozvíjet činnost zavedených kulturních organizací, podporovat jejich kulturní 

činnost a jejich působení v regionu i mimo region (propagace, účast na 

mezinárodních festivalech apod.).

105) Marketingové kampaně. Ve spolupráci s agenturou CzechTourism překonávat 

stereotypy ve vnímání regionů, poukazovat na atraktivity, úspěšné příběhy apod.

106) Projekty na podporu sounáležitosti. Aby obyvatelé získávali trvalý vztah ke svému 

domovu, je jednak nutné, aby zde prožili klíčové okamžiky svého života (vystudování, 

narození dětí apod.), a jednak je potřeba systematicky podporovat identifikaci s 

regionem. Toho může být dosaženo zdůrazňováním pozitivních hodnot, které se k 

regionu váží (ať už historických, tak současných). Jedná se o dlouhodobý a trvalý 

proces, který, bude-li úspěšný, povede k větší míře ochoty setrvávat v regionu i v 

případě nepříznivých životních situací (dočasná nezaměstnanost apod.) a do regionu 

se vracet (např. po ukončení studia jinde). V sociálně ohrožených regionech se jeví 

jako významné vytvořit národní program na podporu sounáležitosti zaměřený nejen 

na děti a mládež, ale na celé rodiny i dospělou populaci (např. ochotnické divadelní 

spolky). Endogenní faktory, zejména fungující komunity, jsou významným prvkem, 

který může pomoci připoutat jednotlivce k místu.
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Pilíř F. Infrastruktura a životní prostředí

Strategický cíl F.1 - Propojit dopravně krajská ekonomická centra s hlavními trhy v ČR 
a v zahraničí a propojit dopravně metropolitní a periferní sídla v krajích, tam kde 
dochází k signifikantní bariéře pro rozvoj a růst

Oblasti změn
 Dokončení nebo zlepšení dopravního propojení hospodářských center krajů s 

hlavními trhy v České republice a se zahraničními trhy se signifikantním dopadem na 

hospodářskou výkonnost v krajích.

 Propojení zejména periferních území s jádrovými oblastmi krajů s cílem snížit jejich 

znevýhodnění dané odlehlostí a periferní polohou a zlepšit podmínky pro konkrétní 

rozvojové záměry a soukromé investice v těchto oblastech.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

107) Silnice R6 Praha – Karlovarský kraj. Kraji chybí spojení rychlostní komunikací R6 s 

hlavním městem Prahou. V současnosti je spojení vedeno, kromě krátkého úseku 

blízko Prahy a kromě větší části v současnosti dokončovaného spojení mezi 

Karlovými Vary a Chebem, silnicí první třídy I/6.

108) Dokončení staveb silnic „Slezského kříže“ – Moravskoslezský kraj. Tzv. Slezský 

kříž představuje severojižní a západovýchodní tahy klíčové silniční infrastruktury v 

Moravskoslezském kraji. Prioritou je dokončení staveb silnic „Slezského kříže“ –

západ (silnice I/11 a I/57) nejpozději do konce roku 2025 a silnic „Slezského kříže“ –

východ (I/11) nejpozději do konce roku 2018 a co nejvčasnější dokončení přípravy a 

následná realizace úseku Třanovice-Nebory.

109) Napojení Bruntálska na metropolitní oblasti. Komplexní podpora vzniku malých a 

středních firem a podnikavosti obyvatel a lákání investic do regionu s jednou z 

nejvyšších nezaměstnaností v ČR. Součástí komplexní podpory bude také rychlejší a 

kvalitnější dopravní napojení Bruntálska na ostravskou aglomeraci, respektive na 

dálniční tahy a leteckou dopravu.

Strategický cíl F.2 - Revitalizovat a regenerovat území silně zasažené těžební a 
průmyslovou činností

Oblasti změn
 Snížení počtu evidovaných ekologických zátěží a celkové rozlohy sanovaných lokalit.

 Revitalizace brownfields k využití pro investice a podnikání.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

110) Sanace vážně kontaminovaných lokalit. Sanace starých ekologických zátěží 

vzniklých v důsledku hornické činnosti, komplexní sanace kontaminovaných staveb, 

půdy a podzemních vod, sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů 

(starých skládek), odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní 

vody pomocí inovativních sanačních technologií. Realizace Koncepce řešení 
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ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v 

Ústeckém a Karlovarském kraji.

111) Program podpory regenerace a podnikatelského využití brownfieldů. Aktuální 

dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem programu je řešení 

nebezpečných areálů a ploch a jejich využití k podnikatelským účelům. Podmínkou 

podpory je vytvoření pracovních míst. Realizace programu je plánována mezi roky 

2017 – 2023.

112) Aktivní spolupráce s obcemi a soukromými vlastníky při hledání řešení a využití 

revitalizovaných brownfieldů. Při snaze o potenciální investory je nutno zajistit 

adekvátní informace o dostupných plochách a budovách a iniciovat jednání mezi 

zainteresovanými stranami, tj. majitelem vhodného objektu a potenciálním investorem 

či developerem a vyhodnocovat investiční návratnost.

113) Revize chráněných ložiskových území. Provedení revizi CHLÚ a vytipování těch, 

která je možné zrušit. Takováto revize by uvolnila nové dodatečné plochy pro 

zástavbu v okolí obcí a zredukovala by současná poměrně rozsáhlá omezení 

územního rozvoje Ústeckého a Karlovarského kraje.

114) Finanční nástroje. Zavedení alternativních forem financování investic. Např. 

regenerace brownfieldů, např. prostřednictvím zvýhodněných úvěrů z finančního 

nástroje Jessica. Žádoucí pro dotační i návratnou formu financování je zavedení 

dotací na předprojektovou přípravu lokalit, studie budoucího využití území.

115) Program na demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách. Ministerstvo pro 

místní rozvoj uvolňuje pro tyto účely každý rok až 100 milionů korun. Žadatelé mohou 

získat maximálně 80 procent nákladů na demolici, nejméně 300 tisíc korun a nejvýše 

5 milionů korun. Čím větší je míra sociálního vyloučení v určité lokalitě, tím větší 

šanci bude mít obec na získání dotace. Podmínkou ale je, že musí nemovitosti 

vlastnit a mít zpracovaný projekt následného využití pozemku. Ten pak do tří let po 

zbourání budovy realizovat. Prostor po demolici je nutné také revitalizovat, je možné 

v něm postavit nový objekt, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení.

Strategický cíl F.3 - Regenerovat rozvojová, deprivovaná nebo periferní území v 
sídlech s vysokou koncentrací obyvatel

Oblasti změn
 Definování jasné a udržitelné koncepce budoucího využití a vytvoření 

institucionálních/organizačních struktur ve vztahu k regenerovaným územím.

 Komplexnost realizovaných investic.

Typová opatření 

Tato část poskytuje stručný, ilustrativní přehled možných opatření:

116) Program revitalizace a regenerace zanedbaných území měst, využívající 

zkušeností programu revitalizace a regenerace sídlišť v rámci IOP 2007-14, doplněný 

požadavky na funkční oživení a proměnu vybraných lokalit, na náročná urbanistická a 

architektonická řešení a na spolupráci se soukromým sektorem. Cílem je ve 

vybraných zanedbaných lokalitách s vysokou koncentrací negativních sociálních 

faktorů a ekonomicky deprivovaných, systematicky rozšířit funkční, kultivovaný a čistý 

veřejný prostor k občanskému a podnikatelskému využití, odstranit bariéry, zahustit 

prostor architektonicky hodnotnou zástavbou a využít k tomu přednostně existující 
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proluky, rozšířit nabídku kvalitního bydlení včetně nájemního bydlení různého typu a 

podnikatelských prostor, zvýšit bezpečnost a pocit bezpečí, revitalizovat nebo 

odstranit nevzhledné budovy, regenerovat brownfieldy a staré ekologické zátěže a 

realizací a plány sociálního začleňování zabránit vzniku nových sociálně vyloučených 

lokalit a snížit sociální napětí. Zohlednění Strategie přizpůsobení se změně klimatu 

schválené vládou v roce 2015.

Strategický cíl F.4 - Zefektivnit řízení a výkon veřejné správy pro podnikatele a 
obyvatele, vybudovat za tímto účelem potřebnou ICT infrastrukturu a realizovat 
návazné investice s využitím moderních technologií pro aplikace a služby

Oblasti změn
 Aplikace konceptu smart cities v rovině software i hardware.

 Komplexnost realizovaných investic.

Typová opatření 

Ve vztahu k tomuto strategickému cíli nejsou typová opatření Strategickým rámcem 
definována.

Zpracoval: K. Tichý, 14.11.2016, Kancelář vládního zmocněnce




