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PODKLAD PRO JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY  

PŘI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCI ÚSTECKÉHO KRAJE, 

 

 

které se koná dne 29. 4. 2019  

 
Aktuální postup naplňování akčních plánů RE:START 

 
Za dosavadní plnění akčních plánů bylo finalizováno 23 opatření v objemu téměř 24 miliard Kč. 
Další dvě opatření s alokací v objemu 4,1 mld. sice nejsou uvedena v Akčních plánech, ale byla 
přijata vládou jako součást procesu RE:START (jde o Program Revitalizace Krušných hor). 
Jednotlivé úkoly uložené vládou k naplnění Akčního plánu realizují věcně příslušné resorty. 
Národní výkonný tým RE:START plní zejména koordinační a podpůrnou roli. Na realizaci se pak 
podílí subjekty z území strukturálně postižených krajů, skrze jejichž konkrétní projekty dochází 
k naplňování příslušných opatření. 
Následující tabulka prezentuje stav finančních zdrojů na realizaci opatření, které byl 
finalizována. 
 

Tabulka 1 – Přehled finančních zdrojů související s realizací opatření  

Popis 

Alokace 
daného 

opatření v 
mil. Kč 

Již bylo 
přiřazeno ke 
konkrétním 
projektům v 

mil. Kč v 
roce 2017 

Již bylo 
přiřazeno 

ke 
konkrétním 
projektům 
v mil. Kč v 
roce 2018 

Výzvy s 
vyhlášením 

2018 a 
vyhodnocením 
v 2019 mil. Kč 

Celková 
zbývající 
alokace 

opatření v 
mil. Kč na 

2019+ 

Realizovaných 23 opatření 
celkem 24 106 2 938 3 706 7 17 455 

Z toho I. G.1.1 11 300 2 840  1 146 0 7 314 

Z toho program 
Revitalizace Krušných hor 4 100 86 165 7 3 841 

Přímá vazba na schválené 
opatření v SAP - 98 2 560 7 - 

 
Prostředky určené na I.G.1.1 Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a 
silnic I. třídy dopravní infrastruktury jsou realizovány v souladu s aktuálně platnou Dopravní sektorovou 
strategií 2. fáze. U ostatních opatření se jedná o prostředky, o které se ucházeli žadatelé ve vyhlášených 
dotačních výzvách vyhlášených pod záštitnou programu RE:START. 
 

Realizace opatření 

 Naplněno 23 opatření - tj. byly připraveny dotační programy a vyhlášeny výzvy a žadatelé 

začali čerpat prostředky z těchto dotačních programů. Dále došlo k realizaci aktivit, které 

měly za úkol jednotlivé resorty např. v rámci systémových změn či řešení konkrétních 

problémů v daných regionech.
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 Návrh na sloučení 6 opatření – jedná se o opatření, která se nedařilo efektivně naplňovat, 

proto jsou u nich navrhovány obsahové změny, současně je v rámci zefektivnění navrženo 

sloučení těchto opatření do 3. Akčního plánu. V případě schválení návrhu na sloučení  jsou 

současně navržena na vyjmutí z původního výčtu úkolů 1.a 2. Akčního plánu. 

Návrh aktualizace 3 opatření – v rámci realizace dvou opatření z AP1  a jednoho z AP2 byla na 
základě podnětů z regionu navržena jejich obsahová aktualizace umožňující zefektivnění 
realizace těchto opatření. Stávající opatření tak budou přenesena do 3. Akčního plánu. 

 V případě schválení návrhu na aktualizaci  jsou současně navržena na vyjmutí z původního 

výčtu úkolů 1.a 2. Akčního plánu. 

 Beze změny 55 opatření – u těchto opatření se zatím jejich realizace postupně rozbíhá, či 

běží, ale cíle opatření ještě nebyly naplněny. Zůstávají tak v platnosti v nezměněné podobě. 

 Návrh na zrušení 5 opatření – u těchto opatření došlo ke změně legislativních podmínek, či se 

připravuje systémová změna platná pro celou ČR, která v některých případech umožní 

realizaci těchto aktivit i mimo rámec těchto opatření a proto jsou navržena ke zrušení, 

případně se je s ohledem na reálné možnosti státního rozpočtu a požadavky zbývajících 

regionů nedaří naplnit a v rámci 3. Akčního plánu jsou po dohodě s resorty navržena opatření 

nová, která odpovídají aktuální situaci v oblasti přijaté legislativy. 

Výčet 23 opatření, jež lze označit za splněné či v probíhající realizaci:  
 I.B.2.1 Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace 

tohoto programu 

 I.C.1.3 Podpora bilaterární a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu (program  

EPSILON) 

 I.C.1.9 Vytvoření Národní inovační platformy pro chemii (NIP VIII. Chemie) 

 I.C.2.1 Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA) 

 I.C.2.3 Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci 

 I.C.2.5 Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním 

provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE 

 I.D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro 

VŠ ve strukturálně postižených regionech 

 I.D.2.4 Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu KOMPAS 

 I.D.2.6 Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP ČR (zprostředkování, poradenství, 

rekvalifikace) 

 I.D.2.7 V souladu se zákonnými postupy při zadávání veřejných zakázek bude ÚP ČR při 

výběru dodavatelů poradenských služeb akceptovat nabídky a aktivně oslovovat řemeslné 

inkubátory 

 I.D.2.8 Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a Zákona 

o zaměstnanosti 

 I.D.2.9 Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a 

Zákona o zaměstnanosti 

 I.D.2.10 Realizace stávajících preventivních opatření v MSK a vyhodnocení jejich účinnosti na 

cílovou skupinu 
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 I.D.2.11 Zpracování analýzy možnosti vytvoření nových či přizpůsobení stávajících nástrojů 

podporujících přizpůsobení podniků a jejich zaměstnanců technologickým změnám v 

prostředí 4. průmyslové revoluce při zachování maximální možné míry zaměstnanosti 

 I.D.3.6 Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility 

 I.E.1.4 Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a 

Moravskoslezského kraje   

 I.F.2.1 Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených 

lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu 

 I.D.3.6 Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility 

 I.E.1.4 Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a 

Moravskoslezského kraje   

 I.F.2.1 Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených 

lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu 

 I.F.2.2 Vznik programu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech měst a obcí s 

cílem prostřednictvím jeho prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití 

regenerovaných ploch  

 I.F.1.5 Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle 

Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na území Ústeckého a Karlovarského kraje 

 I.F.1.6 Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj) 

 I.F.2.4 Analýza rozvojových příležitostí a výsledů dosavadních rozvojových projektů města 

Terezín 

 G.1.1 Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků - dálnic a silnic I. třídy 

 G.1.3 Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí 

 

Jedná se o základní výčet aktivit s  termínem realizace v průběhu roku 2018 případně vyhlášených na 

úplném počátku roku 2019. Přičemž jsou zahrnuta opatření, u nichž bude další fáze realizace probíhat 

i v příštích letech, protože se jedná o úkoly dlouhodobé a budou i nadále sledována a průběžně 

vyhodnocována 

1 U program ETA je několik kritérií a to členění dle místa realizace a také dle PVC (prioritních výzkumných 

cílů programu RE:START, zde uvedená částka odpovídá počtu projektů s místem realizace ve 
strukturálně postižených regionech.  
2 Původní podoba programu byla schválena ještě před prvním SAP ve vazbě na již schválený Strategický 

rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. 

. 
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Realizace projektů 

K datu 31. 12. 2018 byla v regionech podpořena řada projektů v rámci již vyhlášených výzev 
z výše uvedených programů a opatření a došlo k čerpání na konkrétní projekty. 
 
Tabulka 2 – Přehled čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení programu RE:START do 
31. 12. 2018  

Region 
NUTS II 
Moravskoslezsko 

NUTS II 
Severozápad 

Ústecký Karlovarský Moravskoslezský 

Celkem v Kč 
1 450 169 4581 1 342 850 411 

1 231 521 
770 111 328 641 1 450 169 458 

Přímá vazba 
schválené 
opatření v 
SAP 1 416 064 674 1 239 639 618 

1 141 370 
452 98 269 166 1 416 064 674 

Demolice 

budov v SVL2  34 104 784 96 324 480 83 265 005 13 059 475 34 104 784 

 
Výše uvedená disproporce v čerpání dotačních prostředků v rámci jednotlivých krajů vedla 
k již zmínění změně implementačních zásad zejména pro posílení a zajištění individuálního 
přístupu při zlepšování absorpční kapacity v regionech. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 U program ETA je několik kritérií a to členění dle místa realizace a také dle PVC (prioritních výzkumných 

cílů programu RE:START, zde uvedená částka odpovídá počtu projektů s místem realizace ve 
strukturálně postižených regionech. 
2 Původní podoba programu byla schválena ještě před prvním SAP ve vazbě na již schválený Strategický 

rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. 
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Výhled na 2019 

Výzvy v roce 2019  

V současné době je také celá řada opatření v přípravě či v průběžné realizaci. V rámci 
programu RE:START jsou v roce 2019 otevřeny či plánovány tyto výzvy. 

ESIF 

 Operační program Životní prostředí (OP ŽP)/realokace – výzva zaměřená na 
snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním 
koncentracím znečišťujících látek ve strukturálně postižených/uhelných regionech. 
Termín pro předkládání žádostí skončil k 29. 3. 2019. 

 OP VVV – Smart Acelerátor II – v této výzvě došlo ke specifickému zvýhodnění 
strukturálně postižených krajů navýšením maximální výše dotace pro každý kraj o 20 
mil. Kč. Termín pro předkládání žádostí – 31. 10. 2019 (průběžná výzva). 

 Integrovaný regionální operační program (IROP)/realokace – připravovaná výzva 
na Nízkoemisní a bezemisní vozidla – ve výši 1,8 mld. Kč a také uspokojení 
zásobníku předchozí výzvy č. 20 s žádostmi ze strukturálně postižených regionů za 
cca 150 mil. Kč.  

 Integrovaný regionální operační program (IROP)/realokace – připravovaná výzva 
na Modernizaci Základních škol s předpokládanou alokací 265 mil. Kč a uspokojení 
části zásobníků z výzvy č. 46 a 47 ve výši 44 mil. Kč pro projekty ze strukturálně 
postižených krajů. 

 Integrovaný regionální operační program (IROP)/realokace – uspokojení 
zásobníků z výzvy Zvýšení kvality návazné péče ve výši 872 mil. Kč v případě zájmu 
všech žadatelů ze strukturálně postižených regionů, kteří mají své projekty 
v zásobnících. 

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP 
PIK)/realokace -  program NEMOVITOSTI je připravovaná výzva pouze pro 
strukturálně postižené regiony v min. výši 1,4 mld. Kč a 600mil. Kč bude směřovat na 
projekty v končící výzvě programu NEMOVITOSTI III pro projekty ze strukturálně 
postižených regionů. Celkem tak v OP PIK se jedná o 2 mld. Kč.  

 Operační program Zaměstnanost (OP Z) - Specifická výzva na vybrané cílové 
skupiny IP 1.1 – finanční alokace pro strukturálně postižené regiony ve výši 200 mil. 
Kč. Výzva je zaměřené na poradenské, motivační aktivity rekvalifikace atp. Daná 
výzva směřuje naplňování dílčích aktivit několika opatření v gesci MPSV z 1. Akčního 
plánu. Termín pro předkládání žádostí – 10. 5. 2019. 

Národní dotační tituly 

 Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů – národní dotační 
program Ministerstva průmyslu a obchodu – aktuálně se připravuje vyhlášení III. 
výzvy (cca květen – červen 2019).  

 Program Demolice v sociálně vyloučených lokalitách – 2. výzva s předběžným 

termínem vyhlášení konec roku 2019. 

 Program Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - 2. výzva 

s předběžným termínem vyhlášení konec roku 2019. 
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Příprava akčního plánu RE:START 2019-2020 

 

  Finanční nároky AP3   

Státní rozpočet 
doposud nealokované 

prostředky v mil. Kč ESIF v mil. Kč   

  verze 2.0 21.3.2019   0 295 495 0 800 8500   

č.opatření Název opatření  gesce 2019 2020 2021+ 2019 2020 2021+ pozn. 

III.A.1.1 
Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a 
investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou) 

MPO 

  3 15       
Vzniklo sloučením opatření I. 
A.1.2,I.A.2.2,I.B.1.1,I.B.3.1 - jedná se opatření z 
AP1. 

III.B.2.1 
Rozšíření Finančního nástroje JESSICA II. pro 
Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj MPO, MMR 

            Aktualizace opatření z AP1. 

III.B.2.2 
Program na zajištění nabídky průmyslových ploch typu 
greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti stávajících 
průmyslových zón 

MPO 

            

Aktualizace opatření z AP1.  
Stávající alokace programů a opatření s cíleným 
specifickým zvýhodněním regionů. 
  

III.C.2.1 
Programy na podporu aplikovaného výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně 
postižených regionech 

MŽP, MPO, 
MD, MZe, TAČR 

            
Stávající alokace programů a opatření s cíleným 
specifickým zvýhodněním regionů. 

III.C.2.2 
Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, 
ÚK a KVK MPO, MZV 

  20 80     400 
stávající alokace programů a opatření s cíleným 
specifickým zvýhodnění regionů 

III.C.2.3 
Specifická podpora VaV ve strukturálně postižených 
regionech 

MŠM, MD, 
TAČR 

            
Vzniklo sloučením opatření I. C.1.8 a II.C.2.1. 
Stávající alokace programů a opatření s cíleným 
specifickým zvýhodnění regionů. 

III.C.2.4 Podpora VaV infrastruktury MPO, MŠMT   56       2 000 
vazba na strategické projekty, předpoklad 
kombinace zdrojů - přípravná fáze národní zdroje, 
realizační fáze ESIF 

III.D.1.1 
Financování provozu regionálních pracovišť VŠ ve 
strukturálně postižených krajích 

MŠMT             
Vyčlenění prostředků v rámci stávajících rozpočtů 
vysokých škol 
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III.D.2.1 
Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje 
materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení 

MMR, MŠMT         500 1 500 
Vazba na strategické projekty a aktualizace 
opatření z AP2 II. D.2.2. 

III.D.2.2 Podpora rozvoje vysokého školství  MŠMT           1 000 
Vazba na strategické projekty. Finanční náročnost 
ve vazbě na možnosti ESIF jedná se o spodní hranici 
předpokládaných investic. 

III.E.2.1 Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému MV, MMR         300 600 vazba na strategické projekty 

III.E.3.1 Specifická podpora bydlení a bytové politiky MMR, MŽP             

vazba na strategické projekty, stávající alokace 
programů a opatření s cíleným specifickým 
zvýhodnění regionů. V případě nedostatečnosti 
zvážit vytvoření nového nástroje nad rámec 
programu Výstavba 

III.F.2.1 Odpadové hospodářství (ZEVO) MŽP           3 000 
Předpoklad vyjednání podpory v rámci ESIF v novém 
programovém období - obdobně jako v jiných zemí 
EU. 

III.F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti MMR, Vláda ČR   16         
Návaznost na již existující dotační titul v gesci MMR 

III.G.1.1 
Dopravní napojení strategického významu ve 
strukturálně postižených regionech 

MD, MMR   200 400       
  

III.G.2.1 
Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy pro 
zajištění rovnoměrného regionálního rozvoje České 
republiky 

MMR, MF             

Jedná se o přerozdělení stávajícího RUD 

 
Strategické projekty 
Jedná se o specifický okruh námětů, jímž jsou konkrétní strategické a podpůrné projekty z jednotlivých krajů, které jsou v území plánovány na 
základě jednotné metodiky vytvořené za tímto účelem. Tyto projekty svým zaměřením buď váží na opatření v předchozích Akčních plánech, nebo 
na základě potřebnosti jejich řešení byla navržena příslušná opatření právě do předkládaného 3. Akčního plánu pro rok 2019-2020. Vládě budou 
předloženy na vědomí. Přehled strategických a podpůrných projektů je uveden v příloze č. 1 Strategické projekty. 
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Platforma pro uhelné regiony v transformaci 
 
Téma restrukturalizace uhelných regionů se stalo významným i na úrovni EU. Z úrovně EK byla ustavena 
Platforma pro uhelné regiony v transformaci. ČR se díky programu RE:START stala jednou z pilotních 
zemí. 
Přínosy: 

• Větší podpora ze strany EK celému procesu v rámci ESIF (viz realokace) 
• Výměna zkušeností mezi regiony 
• Posílení schopnosti ČR využít komunitární programy 
• Vytvoření nových nástrojů přímo zaměřených na uhelné regiony včetně vyčlenění finančních 

prostředků 
Aktuální témata: 

1. Transformační fond –  kontextu budoucího programového období EU 2021+ se ve vztahu k 
postupující transformaci uhelných regionů v Evropě otevřela na podzim 2018 myšlenka vzniku tzv. 
Transformačního fondu, který by transformační procesy v těchto regionech podpořil částkou na 
celkové úrovni 4,8 mld. €. V současné době se ukazuje, že spíše než myšlenka vzniku 
samostatného nového fondu bude specifická podpora uhelných regionů řešena prostřednictvím 
navýšení alokace kohezních obálek jednotlivých členských států, které na svém území uhelné 
regiony mají. Do kohezních obálek by tak fakticky byla částka 4,8 mld. € přerozdělena - klíč k 
tomuto přerozdělení je v současné době předmětem diskusí. Předpokládá se, že kohezní obálka 
České republiky by mohla být jednou z těch, která by mohla být posílena nejintenzivněji (dá se 
hovořit o řádu stovek mil. €). 

2. Debata o přípravě projektů (jedná se 15 projektů) – typové příklad určené pro debatu o 
realokacích, PO 2021+ a komunitárních programech viz příloha. S výjimkou dvou projektů 
(Technologie a „Čistá mobilita“) nebyla ze strany ŘO identifikována možnost financování v rámci 
stávajícího PO. 

3. Návštěvy EK v ČR 
 
 

Návštěva Evropské komise v ČR – květen 2019 
 
Cíl: Představení programu RE:START přímo v regionu NUTS Severozápad – zejména s ohledem na 
problematiku uhelných regionů, návštěva Karlovarského a Ústeckého kraj 
Termín: 15. - 16. květen 2019, 17. květen 2019 – Konference restrukturalizace 
Organizační zajištění: koordinuje Národní výkonný tým programu RE:START, obsah je tvořen ve 
spolupráci se sekretariáty RSK Karlovarského a Ústeckého kraje 

 


