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

které se konalo dne 8. 12. 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) Informace z RSK a sekretariátu RSK

2) Strategie restrukturalizace – aktuální informace a harmonogram dalšího postupu
    přípravy Akčního plánu.

3) Program regenerace a podnikatelského využití brownfieldů – příprava 1. výzvy,
    informační semináře.

4) Demolice v sociálně vyloučených lokalitách –  informace ke 2. výzvě.

5) Příprava Programu podpory investic do nových výrobních zařízení a zaměstnanosti
    ve strukturálně postižených regionech – finanční nástroje.

6) Informace o stavu řešení projektů Ústeckého kraje v OPZ 1.5 

7) Ostatní, diskuse.

Vedoucí pracovní skupiny Gabriela Nekolová, DiS. přivítala přítomné členy a hosty 
a zahájila jednání pracovní skupiny. Navrhla změnu programu, která akceptovala 
časovou náročnost některých bodů. Z tohoto důvodu byl bod č. 2 přesunut až nakonec. 
Tato změna byla členy pracovní skupiny schválena.

1) Informace z RSK a sekretariátu RSK
Bc. Lenka Vaňková
Informace z posledního 10. zasedání RSK ÚK konaného dne 18. 10. 2016 a průběžné 
činnosti sekretariátu RSK ÚK.
Na zasedání RSK ÚK byly schváleny nové nominace členů RSK ÚK a pracovních 
skupin, dále byl schválen nový Statut a jednací řád RSK, RSK ÚK byla schválena jako 
řídící skupina pro tvorbu Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027, byly předány 
informace o projektu KAP a aktuálním stavu zpracovávané Strategie hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. V rámci bodu 
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Integrované nástroje byly předány informace o stavu Integrované strategie Ústecko –
chomutovské aglomerace a bylo přijato usnesení v návaznosti na zdlouhavý proces 
hodnocení strategií komunitně vedeného místního rozvoje. V souvislosti s tímto byl 
odeslán dopis náměstkyni pro řízení sekce regionálního rozvoje MMR Ing. Dostálové.
Dále byly předány informace o průběhu zasedání NSK, které proběhlo 4. – 5. 10. 2016 
v Poděbradech a přijatých usneseních, informace o připravovaných dotačních 
programech na rok 2017 (seminář na toto téma proběhl 22. 11. 2016 v prostorách KÚ 
ÚK, informace a odkazy naleznete na www.rskuk.cz v sekci aktuality). Hovořilo se 
o Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech (v současné době je 
program vyhlášen, pracovní skupina Cestovní ruch při RSK ÚK bude zapojena do 
„nultého“ hodnocení. Jedná se o posouzení souladu projektu se strategickými 
dokumenty kraje). Odkaz na informace o programu naleznete na www.rskuk.cz v sekci 
aktuality.
Dalším bodem byl vstup zástupce CRR, který zdůraznil vhodnost konzultací 
projektových záměrů ještě před vyhlášením výzev z důvodu kvalifikovaných a včasných 
odpovědí na dotazy a následnou jednodušší administraci projektů.
V rámci informací o činnosti sekretariátu byli členové pracovní skupiny seznámeni 
s aktivitami, které sekretariát realizuje.  Kromě technického a organizačního zajištění 
zasedání RSK a pracovních skupin plní úkoly přímo zadané MMR nebo 
zprostředkovaně požadavky řídících orgánů operačních programů – mapování absorpční 
kapacity, zpracování přehledu krajských dotačních programů, zpracování dotazníku pro 
členy RSK, vyhledávání bílých míst, zpracování monitorovacích zpráv, příprava 
výroční zprávy RSK, příprava korespondenčních hlasování členy RSK, aktualizace 
RAP, účast na seminářích, informačních aktivitách… V této souvislosti byli členové
pracovní skupiny požádáni o spolupráci a vstřícnost při realizaci těchto aktivit.

3) Program regenerace a podnikatelského využití brownfieldů – příprava 1. výzvy,      
informační semináře
Gabriela Nekolová, DiS.
Program je již schválen, v gesci MPO a CzechInvestu, jeho vznik iniciovala PS ER, 
vyčleněny 2 mld. Kč na období 7 let. 1. výzva cca 3-4/2017, alokace 100 mil. Kč. 
Budou pořádány semináře pro města, obce, program bude administrovat CzechInvest. 
V AP SRR bude zapracován požadavek na  uvolnění finančních prostředků na rok 2018.

4)  Demolice v sociálně vyloučených lokalitách –  informace ke 2. výzvě
Gabriela Nekolová, DiS.

Program je již realizován, v gesci MMR, alokace 300 mil. Kč na tři výzvy. Pár projektů 
již zrealizováno, podpořeny byly projekty v Jirkově, Jiříkově, Litvínově, Podbořanech, 
Bečově, Obrnicích a v Mostě. Je otevřena další výzva – rozšířen okruh možných 
příjemců – mohou žádat obce, které nemají sociálně vyloučenou lokalitu ve svém 
katastru, ale samy leží na území ORP, kde se taková lokalita nachází, v ÚK se tedy 
jedná o téměř každou obec.
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Na zasedání RSK ÚK byl vznesen Gabrielou Nekolovou, DiS. dotaz ohledně možnosti 
do podpory přihlásit i objekty, které jsou vyvlastněny. 

Ze strany MMR bylo dodatečně zodpovězeno následně: „Dotaci nelze vložit do 
majetku, který není ve vlastnictví obce. K vlastnictví nemovitosti jsou vázány všechny 
závazky, které z realizace akce plynou.

Pokud již ale u předmětné nemovitosti vydal vyvlastňovací úřad rozhodnutí o 
vyvlastnění, uplynula lhůta pro odvolání a bylo vypořádáno určené vyrovnání, pak se 
jedná pouze o zápis do KN a vzhledem k tomu, že žadatelé mají 10 týdnů na podání 
žádosti, jsou naše požadavky splnitelné.
Pokud se ale obec rozhodne započít s procesem vyvlastnění až na základě vyhlášené 
výzvy, popř. se nachází v takové fázi procesu, kdy je ještě Rozhodnutí vyvlastňovacího 
úřadu nenabylo právní moci, je v danou chvíli „nejistým“ vlastníkem nemovitosti a 
tudíž nemůže být oprávněným žadatelem pro tento ročník.“

5) Příprava Programu podpory investic do nových výrobních zařízení 
a    zaměstnanosti ve strukturálně postižených regionech – finanční nástroje.
Gabriela Nekolová, DiS.
Program je prozatím ve vyjednávání

6)  Informace o stavu řešení projektů Ústeckého kraje v OPZ 1.5 
Ing. Dagmar Prošková
Představení realizovaného projektu TRANSFER (jedná se o „nadstavbový“ program
k projektu Záruka) a CESTA  - prezentace přílohou 

- Cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí do 29 let věk, kteří 
nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v ÚK

- Realizace d 1. 6. 2016 do 31. 10. 2018
- Rozpočet 99 378 864,60Kč
- Místo realizace – okresy Chomutov, Louny, Litoměřice, Most, Teplice a Ústí 

nad Labem

CESTA 
- Cílem projektu je snížit počet mladých lidí do 29 let věku včetně, kteří nejsou 

zapojeni na trhu práce, nejsou součástí vzdělávacího systému a nejsou 
ekonomicky aktivní

- Realizace od 1. 6. 2016 – 31. 10. 2016
- Rozpočet 23 683 116,00 Kč
- Místo realizace – region Děčínska a Šluknovského výběžku

Ing. Aster – jak vypadá v praxi zaměstnání osoby na dotovaném pracovním místě? –
pokud zaměstnanec z takového místa odejde dříve než za půl roku, musí být nahrazen 
jiným, aby nositel projektu nemusel vracet část dotace. Nejedná se o dotaci na člověka,
ale na místo, je tedy možné pracovníka nahradit.
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P. Vozáb – jaký je předpoklad, kolik lidí nastoupí do zaměstnání v průmyslových 
firmách?
Ing. Prošková – indikátor je 700 lidí, v současné době se jedná o 245 osob. Dalším 
indikátorem je počet vytvořených podporovaných pracovních míst, nyní jich je 24. 
V současné době je většina podporovaných pracovních míst právě v průmyslových 
oblastech

2) Strategie restrukturalizace – aktuální informace a harmonogram dalšího 
postupu přípravy Akčního plánu.
Gabriela Nekolová, DiS.
Představení p. Vozába – vede řešitelský tým při tvorbě Strategie hospodářské 
restrukturalizace společně s Úřadem vládního zmocněnce, podílel se na všech částech 
zpracovávané Strategie hospodářské restrukturalizace, nyní se podílí na přípravě AP. 
Pí Nekolová představila pilíře Strategického rámce hospodářské restrukturalizace 
a blíže rozvedla ty, které svým obsahem odpovídají zaměření pracovní skupiny –
Podnikání a inovace a Přímé zahraniční investice.
Zadání tvorby Strategie vzešlo z usnesení vlády č. 826 z roku 2015, v současné době 
jsou zpracovány analytické podklady, makroekonomická analýza (schválena vládou), 
byly zrealizovány rozhovory s odborníky. Další fází zpracovávání Strategie
hospodářské restrukturalizace byla příprava Strategického rámce, jež obsahuje 
rozpracované pilíře a typová opatření (nejedná se o konkrétní projekty, aktivity). Nyní 
je tento dokument odevzdán vládě a bude probíhat jeho schvalování. Následovat bude 
tvorba Akčního plánu Strategie (konkrétní opatření, projekty, aktivity), která bude 
koordinována Úřadem vládního zmocněnce.
Do přípravy AP je nutné zapojit odborníky, stakeholdery v regionech. V současné době
probíhá oslovení různých partnerů, vč. RSK ÚK, pracovních skupin při RSK ÚK,
s žádostí o spolupráci v rámci vytipování vhodných projektových záměrů či získání
odborného pohledu na významnost a vhodnost nadefinovaných typových opatření
v jednotlivých pilířích Strategie.

Výzva směrem k členům pracovní skupiny – do 16. 12. 2016 odpřipomínkovat
typová opatření (podklady byly již před zasedáním PS rozeslány). Svá vyjádření
členové odešlou na mailovou adresu RSK ÚK rsk@kr-ustecky nebo vankova.l@kr-
ustecky.cz

V případě, že by někdo měl návrh na nové typové opatření, je možné ho zapracovat do
formuláře, který je k dispozici na tomto webovém odkazu. Opatření mohou být na
úrovni nových projektů, systémová až legislativní nebo pokrývající třeba jen část území  
Ústeckého kraje ale se zásadním dopadem.
Dne 13. 12. budou spuštěny stránky www.restartregionu.cz  (zkrácený název Strategie 
hospodářské restrukturalizace, projekt RESTART)
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Opatření, která nebudou zapracována do AP 2017, mohou být zapracována v rámci 
další aktualizace. Nicméně ne každý návrh musí být přijat. Návrhy budou podléhat řadě
posouzení např. RSK jako celek, krajská tripartita, rada kraje, ministerstva, odborníci…
Zpracovávaný materiál je unikátní v tom, že vzniká „odspodu“ přímo z potřeb regionů 
„nahoru“ k vládě. Potřeby regionů budou dále rozpracovávány. 
Aby byla garance dlouhodobého naplňování Strategie, bude podepsána smlouva mezi 
vládou a třemi zúčastněnými kraji (MSK, ÚK a KVK). Již nyní začíná být dokument 
respektován, odrazil se např. v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje ČR, kde je 
uvedeno, že hospodářské problémy dotčených tří krajů – Moravskoslezský, Ústecký 
a Karlovarský – budou řešeny prostřednictvím strategie hospodářské restrukturalizace. 
Svým rozsahem se jedná o ojedinělý projekt na území ČR.

G. Nekolová, DiS k dalšímu jednání předala slovo p. Vozábovi.
Ten podrobně vysvětlil podstatu pilířů a jednotlivých typových opatření, které jsou 
předmětem jednání pracovní skupiny a jejího připomínkování. 
Členové pracovní skupiny a hosté se zapojili do diskuze nad významností jednotlivých 
pilířů, cílů a typových opatření

Ing. Šplíchalová – důležitost pilíře Podnikání a inovace, priorita pro Svaz průmyslu 
a dopravy
Ing. Svoboda – je potřeba podpory vzniku nových firem
Mgr. Hájková – je potřeba podpořit velké firmy směrem k inovativnosti
Ing. Veverková – existuje mnoho konkrétních aktivit, které by se měly realizovat. 
Všechny pilíře jsou důležité a k nim bychom měli přiřadit již známé konkrétní návrhy 
a pak z celku vybrat, co je důležité

Diskuze k Cíli A1 – Růst podniků a jejich pronikání na nové trhy, vyšší odolnost
při změnách na trzích

Ing. Francírková – z pohledu HK je důležité typové opatření 2, 3, 5
G. Nekolová, DiS. – co nám brání v tom, aby uvedená opatření byla realizována? Kdo 
by měl být nositelem projektů?
Ing. Francírková – z firem není zájem, probíhá různé dotazování, průzkumy, firmy však 
reagují minimálně
G. Nekolová, DiS. – firmy může podporovat také kraj, má k tomu příslušné oddělení 
i finanční prostředky. Je nutné možnosti a finance rozprostřít rovnoměrně, lépe 
koordinovat jednotlivé aktivity.
L. Procházková zdůraznila nedostatek řemeslníků
G. Nekolová, DiS. – ano, i toto je zásadní problém, který připravovaná Strategie chce 
řešit

Diskuze k Cíli A2 – Vznik nových firem a jejich větší úspěšnost

Ing. Francírková – podpora typového opatření 9, 12, 13
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Ing. Svoboda – začínající podnikatelé potřebují finanční podporu, proto podpora 7, 8, 9. 
Dále potřebují nejen poradenskou pomoc, ale i obecnou ve smyslu legislativy, 
konzultace reálnosti podnikatelských záměrů – 13
Mgr. Starý – podpora 12, 13 – relativně snadno realizovatelná opatření 7, 8 – podpora 
územní dimenze
Ing. Šplíchalová – 13 SPD se snaží o spolupráci, problém s personálním obsazením
Ing. Aster – podotkl problematiku duálního školství, malá podpora kraje soukromým 
školám

Diskuze k Cíli A3 – Stabilizace a rozvoj stávajících velkých firem

Mgr. Hájková – je nutné zvýšit regionální konzultační činnost TAČRu
G. Nekolová, DiS. – na území ÚK jsou těžební ložiska lithia, snaha nejen o těžbu, ale 
i o následné zpracování suroviny na území našeho regionu.
Mgr. Hájková – do kraje už nedáváme investiční pobídky z důvodu nedostatku vhodné 
pracovní síly

Pilíř Přímé zahraniční investice byl po diskuzi schválen tak, jak je zpracován včetně 
jednotlivých typových opatření.
Ing. Hlaváček – soustředit se na kvalitu prostředí, které chceme investorům nabídnout

7) Ostatní, diskuse
Diskuze probíhala především u konzultace důležitosti pilířů, jejich cílů a typových 
opatření.
Na závěr byli účastníci zasedání ještě jednou vyzváni ke spolupráci nejen v hodnocení 
představených pilířů, ale i těch dalších, které se tak úzce nedotýkají zaměření pracovní 
skupiny.
Poté bylo zasedání pracovní skupiny ukončeno.

Zápis zpracovala: Bc. Lenka Vaňková, spolupráce Edita Mynaříková, DiS

Zápis schválil/a: Gabriela Nekolová, DiS.

Dne: 16. 12. 2016

Přílohy:
- Prezentace k projektu Transfer, Cesta
- Přehled typových opatření – komplet
- Přehled typových opatření – problematika ekonomického rozvoje




