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ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

ZAMĚSTNANOST A EKONOMICKÝ ROZVOJ 

PŘI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCI ÚSTECKÉHO KRAJE, 

 

 
které se konalo dne 3. 5. 2017 v 10:00 hodin v zasedací místnosti číslo 04B  v přízemí 

budovy B Krajského úřadu Ústeckého kraje, Dlouhá 15 v Ústí nad Labem. 

 

 

Přítomní členové: Dle prezenční listiny 

 

Program zasedání: 

 

1) Informace z NSK, RSK ÚK a jeho sekretariátu 

2) Aktualizace Regionálního akčního plánu (RAP) 

3) Projekt KOMPAS – Predikce trhu práce 

4) Informace ITI 

5) Informace o výsledcích implementace SC 1.5 OPZ 

6) Informace o realizaci projektu UJEP – OPZ 

7) Aktuální informace k 1. Akčnímu plánu Strategie hospodářské restrukturalizace 

Ústeckého a Karlovarského kraje 

8) Informace k 1. výzvě Programu podpory Regenerace a podnikatelského využití 

brownfieldů. 

9) Diskuze, podněty z území, závěr 

 

 

 

V úvodu společného zasedání vedoucí PSZ Ing. Prošková přivítala přítomné, seznámila 

je s programem a jeho variabilitou při přednesu jednotlivých bodů. 

 

Poté zahájila Ing. Prošková jednání pracovní skupiny Zaměstnanost. 

 

 

1) Informace z NSK, RSK ÚK a jeho sekretariátu 

 

Bc. Lenka Vaňková za sekretariát RSK ÚK seznámila přítomné se základními 

informacemi z jednání RSK ÚK dne 21. 2. 2017, především o přijetí usnesení, která 

byla přijata PS Z v listopadu 2016 na svém jednání.  

 

- RSK ÚK tato usnesení postoupila k vypořádání k Národní stálé konferenci a jejich znění 

obdrželi účastníci zasedání v tištěné formě (př. č. 1) včetně vyjádření ŘO OP k mapování 
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absorpční kapacity v území a bariér zjištěných během mapování. Uvedené bariéry jsou 

pouze z území Ústeckého kraje, pokud by členy zajímaly bariéry a jejich vypořádání 

v rámci ČR, mohou si je vyžádat na sekretariátu RSK ÚK. 

- K usnesení týkajícího se apelu na možnost, aby VPP byly nástrojem nejen pro obnovu 

pracovních návyků, ale také pro jejich udržení především pro uchazeče z malých obcí, 

kteří jsou na volném pracovním trhu neuplatnitelní, se vyjádřila vedoucí PS ekonomický 

rozvoj a zároveň náměstkyně ministryně práce Gabriela Nekolová, DiS., - informovala 

přítomné, že o této problematice hovořila s paní náměstkyní a příslušnými náměstky 

ministerstva MPSV, obeslala starosty měst a obcí v ÚK s poukazem na toto stanovisko.  

22. 5. 2017 proběhne setkání se starosty měst a obcí, zúčastní se příslušní náměstci 

MPSV a budou se řešit hlavní problémy, v tomto případě určitě i problematika VPP, 

zrušení mezifáze tří měsíců, kdy uchazeč musí čekat na obnovení možnosti zaměstnání na 

VPP. Bude přítomen ÚP, náměstek Vaňásek, který má na starosti politiku zaměstnanosti. 

 

- Na zasedání RSK ÚK 21. 2. 2017 byla představena pracovní verze Zprávy o hodnocení 

plnění RAP ÚK 2016, ta byla následně v březnu 2017 schválena členy RSK ÚK 

korespondenčním hlasováním. 

 

- Již dvakrát se sešla RSK ÚK a HSR ÚK na společném jednání, na kterém probíhalo 

představení a připomínkování Akčního plánu Strategie restrukturalizace 

 

- RSK ÚK byla ustanovena jako řídící skupina pro tvorbu Strategie rozvoje Ústeckého 

kraje do roku 2027. Odkaz na dokumenty je k dispozici na webových stránkách 

www.rskuk.cz v sekci Řídící skupina… 

 

Dotaz:  

Bc- Zdeněk Tarant – dotaz na zpětnou vazbu v rámci zaslaných připomínek ke SWOT 

analýze dokumentu 

Reakce: sekretariát RSK ÚK zjistí, zda podaná připomínka byla zapracována. 

Současný stav- dotaz byl předán Ing. Kadrabovi, ten ověří zapracování připomínky u 

zpracovatele. Aktuální podoba dokumentu je průběžně umisťována na stránkách 

Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz/strategie-rozvoje-usteckeho-kraje-do-roku-

2027/ds-100053/archiv=0&p1=206906 

 

Podrobné informace k zasedání RSK ÚK jsou k dispozici na webových stránkách RSK 

ÚK v sekci RSK 

 

NSK – březen 2017 

- Účast sekretariátu RSK ÚK na zasedání komory regionální a CLLD 

- Regionální komora – vyjádření ŘO OP k výsledkům mapování pro potřeby ŘO – nejvíce 

je využíváno IROP a OP Z, pro ostatní ŘO je spíše informativní nebo porovnatelné 

s jejich vlastními informacemi. MŠMT využívá informací z KAP a MAP 

http://www.rskuk.cz/
http://www.kr-ustecky.cz/strategie-rozvoje-usteckeho-kraje-do-roku-2027/ds-100053/archiv=0&p1=206906
http://www.kr-ustecky.cz/strategie-rozvoje-usteckeho-kraje-do-roku-2027/ds-100053/archiv=0&p1=206906
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- Komora CLLD – řešen především průběh hodnocení a schvalování SCLLD, forma 

žádosti o změny ve schválených strategiích nebo údajích týkajících se MAS, informace 

k MAP a jejich výzvám 

- Podrobné informace budou uvedeny v zápise ze zasedání NSK, který bude, po jeho 

schválení, umístěn na webových stránkách RSK ÚK nebo na webu územní dimenze 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Dokumenty 

 

 

Sekretariát RSK ÚK 

- Zpracována a odevzdána Výroční zpráva RSK ÚK 2016 a Zpráva o hodnocení plnění 

RAP 2016 – k dispozici na webových stránkách RSK ÚK  http://rskuk.cz/dokumenty 

- Zahájena aktualizace RAP 2017 

- 23. 5. 2017 – setkání krajských sekretariátů RSK – představení Ústeckého kraje obrazem 

- 28. – 29. 6. 2017 – zasedání pracovních skupin při RSK ÚK – diskuze nad aktivitami 

RAP 2017 

- 9/2017 – předběžný termín zasedání RSK ÚK 

- Průběžné mapování absorpční kapacity pro potřeby ŘO – žádost o spolupráci 

- Průběžná aktualizace webových stránek – členové RSK ÚK a PS mají možnost přes 

sekretariát umístit na stránky do aktualit informace směřující do území 

 

 

2) Aktualizace Regionálního akčního plánu (RAP) 

Mgr. Martina Pražáková za sekretariát RSK ÚK seznámila přítomné s probíhající 

aktualizací Regionálního akčního plánu Ústeckého kraje 2017. 

- V dubnu zahájen sběr projektových záměrů pro aktualizaci RAP 2017 prostřednictvím 

aplikace RAP umístěné na webových stránkách http://rskuk.cz/regionalni-akcni-plan-rap-

aplikace 

- Výhodou této aplikace je, že běží od loňského roku a ty subjekty, které vkládali své 

projektové záměry v loňském roce, letos již pouze zaktualizují, případně vloží nové 

- Ukončení sběru dat - 31. 5. 

- Data z aplikace budou stažena, nicméně žadatelé mohou se svými záměry pracovat 

i nadále 

- Vkladatel zanese svoji e-mailovou adresu a na ni bude navázán projektový záměr. Ideální 

postup je ten, kdy jeden subjekt vloží své projektové záměry pod jednou e-mailovou 

adresou, na kterou přijde z aplikace odkaz, přes který se daný subjekt dostane ke všem 

svým projektovým záměrům. Kdo nedohledá odkaz z loňského roku, může se obrátit na 

sekretariát RSK ÚK, odkaz mu bude obratem zaslán. 

 

 

3) Projekt KOMPAS – Predikce trhu práce 

Ing. Prošková představila nový projekt MPSV – Predikce trhu práce (Kompas) 

Projekt byl zahájen v lednu 2017, jsou v něm zapojeny regionální platformy, konkrétně 

ÚK. Kompas reaguje na problémy trhu práce v r. 2017, 40% zaměstnavatelů má 

problém najít pracovníky s potřebnými kompetencemi. Jak nabíhají potřeby nových 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/Dokumenty
http://rskuk.cz/dokumenty
http://rskuk.cz/regionalni-akcni-plan-rap-aplikace
http://rskuk.cz/regionalni-akcni-plan-rap-aplikace
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dovedností především v oblasti ICT, informačních technologií, automatizace, 

digitalizace apod., jsou tyto činnosti stále více vyžadovány.  

Podrobné informace k projektu jsou k dispozici v příloze č. 2 – prezentace projektu 

Kompas. 

Na závěr k tomuto bodu vyzvala Ing. Prošková členy pracovních skupin ke spolupráci 

ve smyslu poskytnutí informací potřebných pro správné zpracování predikce trhu práce. 

 

 

4) Informace ITI Ústecko – chomutovské aglomerace 

Dne 10. 4. 2017 byla schválena 1. změna Integrované strategie, na kterou bylo vázáno 

vyhlášení dvou výzev nositele na předaplikační výzkum (Výzva č. 6 Předaplikační 

výzkum pro ITI a Výzva č. 7 SMART spolupráce soukromého a veřejného sektoru). 

Jednalo se o přesun alokace z opatření 3.1.1 Rozvoj specializovaných VVI center do 

opatření 3.3.1 Přímá spolupráce soukromého a veřejného sektoru v objemu 33 mil. Kč 

celkových způsobilých výdajů, a o úpravy finančního plánu v opatření 3.1.1 a opatření 

3.3.1 do podoby rovnoměrného rozložení alokací opatření mezi roky 2017-2021. 

Ke dni 3. 5. 2017 uzavřeno 5 výzev nositele – 1. Podpora programu asistence prevence 

kriminality; 2. Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-chomutovské aglomeraci; 

3. Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel a přepravu osob; 4. Metodika sociálního 

bydlení pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci a 5. Podpora ambulantních sociálních 

služeb pro osoby ohrožené závislostí a závislé na návykových látkách. Zároveň vydána 

stanoviska ŘV ITI o souladu s ISg o objemu 379 210 200,00 Kč CZV. 

Dne 3. 5. 2017 vyhlášeno 6 výzev v sociální oblasti (OPZ 48 – 8. Podpora programu 

asistence prevence kriminality II.; 9. Podpora prostupného zaměstnávání v Ústecko-

chomutovské aglomeraci II.; IROP 60 – 10. Podpora vzniku sociálního bydlení; 11. 

Podpora vzniku chráněného bydlení; 12. Podpora vzniku infrastruktury pro zajištění 

dostupné nízkokapacitní pobytové formy sociálních služeb; 13. Podpora vzniku 

infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci 

a pracovní uplatnění znevýhodněných osob). 

K těmto výzvám (10. - 13.) byl dne 11. 4. 2017 uskutečněn Seminář pro žadatele ve 

spolupráci s CRR. 

Aktualizovaný harmonogram výzev a další informace naleznete na www.iti-ucha.cz. 

 

5) Informace o výsledcích implementace SC 1.5 OPZ 

6) Informace o realizaci projektu UJEP – OPZ 

Ing. Prošková tyto dva body ve svém vstupu spojila do jednoho, oba body se týkají 

projektů realizovaných v ÚK v oblasti lidských zdrojů. Prezentace projektu Cesta a 

Transfer představily průběžné výsledky projektů. Prezentace přílohou č. 3 a č. 4 

 

7) Aktuální informace k 1. Akčnímu plánu Strategie hospodářské restrukturalizace 

Ústeckého a Karlovarského kraje 

31. 5. 2017 odevzdání zpracovaného akčního plánu do vlády k projednání. 

19. 6. 2017 předběžný termín projednání materiálu ve vládě. 

http://www.iti-ucha.cz/
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15. 3. Úřad zmocněnce vlády odevzdal materiál na MPO a MMR k připomínkovacímu 

řízení a následně bude materiál předložen tripartitě a vládě ČR. Verze obsahuje 79 

opatření, která byla potvrzena ze strany regionu a to na jednání RSK a HSR ÚK, které 

vyjádřili souhlas. Proběhlo připomínkové řízení na MMR a MPO, žádné zásadní 

připomínky, pouze drobné modifikace nastavení opatření a opravy textací. 

V současné době probíhají jednání s MŽP, diskuze nad posouzením dopadů koncepce 

AP na ŽP ve formě SEA. 

Za materiál od 15. 3. do 31. 5. zodpovídá formálně MMR, Úřad zmocněnce vlády 

poskytuje odborný servis, kdy z pověření MMR vede jednání na příslušných 

ministerstvech. 

V následujících dnech dojde ke schválení materiálu ministryní MMR Šlechtovou, 

proběhne definitivní vyjádření ministerstev a dotčených krajů. Připomínkové řízení 

bude končit cca v polovině května, bude následovat vypořádání připomínek, a díky 

tomu bude jasné, která opatření mají podporu příslušných ministerstev. O opatřeních, 

která podporu mít nebudou, rozhodne vláda na základě politického rozhodnutí.  

29. 5. Proběhne jednání národní tripartity, které se zúčastní zástupci kraje, tedy 

i představitelé ÚK, hejtman, zaměstnavatelé… 

31. 5. na základě usnesení vlády bude předán materiál vládě a zařazen do jednání vlády. 

Po projednání bude zahájena příprava aktualizace AP 2018. 

Všechny pracovní skupiny při RSK ÚK mají materiál k dispozici (poznámka 

sekretariátu – byly rozesílány k připomínkování), finální materiál po odpřipomínkování 

bude mít RSK ÚK opět k dispozici, taktéž pracovní skupiny. Pokud budou připomínky, 

je možné reagovat prostřednictvím úřadu zmocněnce vlády nebo sekretariátu RSK ÚK. 

Členů PS ER se týkají všechna opatření AP, PS Z Lidské zdroje.  

Po jednání s MŠMT byly dohodnuty specifické výzvy pro VŠ ve strukturálně 

postižených krajích se speciální alokací, neboť na ty se Krajský akční plán vzdělávání 

nevztahuje, minimálně na úrovni investic.  

MPSV velmi vstřícné k přípravě AP, největší soubor opatření, většina opatření již běží 

nebo byla zahájena realizace. 

Poslední aktualizovaná verze (možnost poslat přes sekretariát RSK nebo kancelář 

zmocněnce vlády) je označena „verze 2.0“ 

1. 6. 2017 Konference restrukturalizace – účast zástupců tří krajů, ministerstev 

svolává předseda vlády, účast ministerstev a zástupců tří krajů - hejtman, předseda 

RSK, zástupci kraje, delegace HSR. V současné době rozeslán dopis hejtmanům 

dotčených krajů. 

 

8) Informace k 1. Výzvě Programu podpory Regenerace a podnikatelského využití 

brownfieldů. 

Vyhlášení1.výzvy každým dnem, program je schválen, uvolněná potřebná alokace. 

Bylo uspořádáno několik seminářů s potenciálními žadateli, byly zapracovány 

připomínky, např. zda je možné objekt nebo plochu vzniklou z těchto regenerací 

pronajmout nebo prodat, za jakých podmínek, udržitelnost atd. 

Na Akční plán je navázán požadavek na vytvoření celého souboru programu na 

regeneraci brownfieldů pro podnikatelské využití, regeneraci brawnfieldů v intravilánu 
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měst, je zažádáno o rozšíření a prodloužení programu na demolice v SVL, ne přímo 

v nich, ale na území ORP – rezidenční brawnfieldy, podána žádost o zpracování 

koncepce budoucího programu na revitalizaci a resocializaci rekultivovaných území po 

těžbě.  

 

Poznámky: 

5. – 6. 6. 2017 3. Ročník Podnikatelského fóra ÚK, pozvánky budou rozeslány přes 

sekretariát RSK ÚK, budou řešena především témata využití technologií a rozvoje 

technologických firem v rámci restrukturalizace. 

 

25. 9. 2017 – forum na téma zaměstnanost a sociální věci, vyhlášení 3. Ročníku Ceny 

kraje za společenskou zodpovědnost. 27. 4. 2017 slavnostní vyhlášení soutěže, členové 

pracovních skupin mohou navrhovat vhodné subjekty přes HSR ÚK nebo sekretariát 

RSK ÚK, Soutěž podporuje zlepšení image kraje, odměňuje subjekty, které pro region 

něco dělají, jsou přínosem. 

 

 

 

9) Diskuze, podněty z území, závěr 

- Ing. Prošková vyzvala členy PS, aby v případě, že budou mít podnět z území k řešení, aby 

ho přednesli buď přímo na společném zasedání, nebo jej předali sekretariátu RSK ÚK 

k zajištění řešení, případná osobní schůzka 

- P. Nekolová – do kanceláře vládního zmocněnce se opakovaně dostala informace, že 

v rámci ITI Ústecko – chomutovské aglomerace není pamatováno na podporu firem 

v programu Nemovitosti. Úřad zmocněnce vlády ani HSR ÚK nemá kompetence jednat 

s MPO, toto je v gesci ITI. Zástupce ITI Mgr. Starý byl na tyto podněty upozorněn, bylo 

vyžádáno stanovisko z MPO. Stav je takový, že program nebyl územně omezen, ÚK 

s žádostí byl dokonce bonifikován, v současné době je však alokace vyčerpána. Další 

prostředky jsou alokovány v rámci integrovaných teritoriálních investicích ČR, Ústecká 

aglomerace nevznesla požadavek na alokaci peněz, zřejmě podnikatelé neměli tuto 

potřebu. Může časem dojít k přehodnocení a k aktualizaci OP, je tu šance požádat si o 

aktualizaci i v rámci ITI. 

 

 

Zpracovala dne: Bc. Lenka Vaňková 9. 5. 2017 

 

Schválila: Ing. Dagmar Prošková 

                 Gabriela Nekolová DiS. 

 

Přílohy: 

- Př. č. 1 – Vypořádání podnětů z území 

- Př. č. 2 – Predikce trhu práce - Kompas 

- Př. č. 3 – Transfer 

- Př. č. 4 – Cesta 


