
Strategie hospodářské restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje

Společné jednání RSK a Tripartity

Ústí nad Labem, 26.3.2019



Proměna struktury hospodářství, rychlejší hospodářský 
růst a zastavení zaostávání krajů

Pilíř  
Podnikání  
a inovace

Rostoucí podniky schopné  
se vyrovnávat sezměnami  

na globálních trzích.

Pilíř Přímé
zahraniční
investice

Více přímých zahraničních  
investic s vyšší přidanou  

hodnotou.

Pilíř  
Výzkum  
a vývoj

Výzkum a vývojs většími  
přínosy prohospodářství.

Pilíř Lidské  
zdroje

Kompetentní lidé pro  
průmysl, služby a veřejnou  

správu.

Pilíř  
Sociální  

stabilizace
Odstranění bariér rozvoje  
souvisejících se sociální  

nestabilitou.

Pilíř Životní prostředí
Kvalitnější životní prostředí. Revitalizovaná a regenerovaná území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel

Pilíř Infrastruktura a veřejná správa
Kvalitnější infrastruktura pro podnikání, lákání investic a řešení sociálního vyloučení. Lepší kvalita služeb veřejné správy pro podnikatele a občany

Identita - Posílení sounáležitosti a sebevědomí obyvatel
Image – zlepšené vnímání krajů okolím: návštěvníky, investory, talenty

Pilíř Implementace
Víceúrovňová spolupráce veřejné správy; Využití stávajících programů a finančních zdrojů,  doplněných v případě potřeby

novými; Odborné řízení implementace a zodpovědnost za výsledky.

Strategický rámec



Změny v implementaci 
programu RE:START

• První fáze (2015 – 2018): důraz na vytvoření systému na centrální úrovni.

• Druhá fáze (2019 - ): důraz na realizaci a efektivní čerpání v území.

Změny implementační struktury od  1.1.2019 :

• Hlavním odpovědným rezortem se stává MMR.

• Koordinační role přechází z Úřadu zmocněnce vlády na Národní výkonný tým
pod MMR.

• Dochází k posílení role samotných regionů – posílení výkonných týmů RSK a
jejich zapojení do přípravy a realizace Akčních plánů programu RE:START, což
byl i požadavek samotných krajů.



Změny v implementaci 
programu RE:START



Nová struktura

• Výkonná úroveň jak národní, tak regionální hrazena z OPTP.

• Zachována jednotná koordinační role (MMR, Národní výkonný tým ve
složení 12 pracovníků).

• Sekretariáty RSK MSK, ÚK a KVK posíleny každý o 4 pracovníky, jejich
primární rolí bude zvyšování absorpční kapacity a příprava projektů v
daném regionu

• Zachován a posílen participativní přístup jednotlivých regionů skrze RSK
a tripartity.

• Posílen individuální přístup k řešení specifik daného kraje, garantem za
každý příslušný kraj je hejtman.

Změny v implementaci 
programu RE:START



Rozdělení kompetencí

RSK/hejtmani
• Jsou garantem realizace Strategie na 

regionální úrovni – příprava a 
realizace projektů 

• Za účelem řízení Strategie je 
svoláváno společné jednání RSK a 
krajské tripartity daného kraje 

• Jednání rozšířené regionální stálé 
konference svolává její předseda 
(hejtman) minimálně 2x ročně

• Garantují činnost sekretariátu RSK

MMR
• Je garantem na vládní úrovni a 

zajišťuje komunikaci s vládou

• Zajišťuje komunikaci s EK

• Zajišťuje provazbu se Strategií 
regionálního rozvoje

• Zřizuje Poradní tým RE:START

• Zřizuje Národní výkonný tým 
RE:START

• Zajišťuje financování sekretariátů RSK

Změny v implementaci 
programu RE:START



Rozdělení kompetencí

Sekretariát RSK

• Příprava a konkretizace strategických projektů
• Podpora absorpční kapacity a metodická 

podpora aktérům v území

• Sběr podnětů a dat z regionů
• Identifikace bariér naplňování opatření
• Zajištění činnosti pracovních skupin na úrovni 

regionu
• Organizace seminář pro regionální subjekty
• Zajištění jednání rozšířené RSK a stanovení 

priorit k opatřením 
• Souhrnného akčního plánu z pohledu regionu
• Marketingové aktivity v rámci kompetence RSK

• Příprava podkladů pro jednání s Platformou 
pro uhelné regiony, a to na úrovni daného 
kraje

Národní výkonný tým 

• Příprava, implementace a hodnocení opatření 
/ podpůrných programů

• Metodiky, harmonogramy a postupy 
implementace

• Analýza potřebnosti a absorpční kapacity 
opatření

• Analýza úspěšnosti žadatelů v jednotlivých 
programech 

• Zajištění činnosti pracovních týmů pro pilíře 
strategie

• Jednání s Rezorty a centrálními institucemi
• Tvorba podkladů pro jednání vlády

• Zodpovědnost za naplňování marketingové 
strategie RE:START

• Kontaktní místo pro zapojení českých regionů v 
Platformě pro uhelné regiony

Změny v implementaci 
programu RE:START



Aktuální stav implementace 
1. a 2. Akčního plánu

• Od 10. července 2017 jsou realizována konkrétní opatření skrze dva dosud 
schválné Akční plány (celkem 92 opatření do roku 2030 s předpokládanou 
hodnotou 62 mld. Kč).

• Doposud se podařilo zpřístupnit programy v hodnotě cca 12 mld. Kč, z nich 
byly do regionů uvolněny téměř 3 mld. Kč. Další výzvy jsou průběžně 
připravovány jak z fondů EU, tak z národních dotačních programů.

viz podklady: Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů, a Komentář k
postupu naplňování dosavadních AP



POČET OPATŘENÍ CELKEM ALOKACE REALIZACE

92 Cca 60. mld. Kč 2017 - 2030

Fáze implementace MSK, ÚK, KVK

I - příprava 22/58

II - rozpracovanost 38/21

III - finalizace 21/11

Nezrealizováno 5/2

Návrh sloučení 6

Aktuální stav implementace 
1. a 2. Akčního plánu



Přehled čerpání dotačních prostředků

Region
NUTS II

Moravskoslezsko
NUTS II

Severozápad
Moravskoslezský Ústecký Karlovarský

Celkem v Kč 1 436 624 874 1 351 882 706 1 436 624 874 1 240 554 065 111 328 641

Aktuální stav implementace 
1. a 2. Akčního plánu



Přehled priorit ÚK v 1. 
Akčním plánu

Číslo opatření Název opatření

I.A.1.1 Program na podporu modernizace technologií firem -Technologie

I.A.3.1 Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje

I.B.2.1 Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu

I.B.1.3

Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém a Karlovarském kraji těžbu lithia a 

doprovodných kovů na ložisku Cínovec, zpracování koncentrátu na běžně prodejný poloprodukt a 

využití lithia případně dalších kovů v inovativních firmách provádějících 

I.C.1.1 Program zaměřený na podporu bilaterární spolupráce v aplikovaném výzkumu, včetně podpory 
přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá návaznost na program DELTA)

I.C.1.2
Program zaměřený na podporu technologického transferu, který by mohl do budoucna 
podporovat propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými organizacemi (Program GAMA2 
– přímá návaznost na program GAMA)

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)



Přehled priorit ÚK v 1. 
Akčním plánu

Číslo 

opatření
Název opatření

I.C.2.4
Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve všech 

dotčených krajích

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.2.1 Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a další vzdělávání v krajích

I.D.2.2
Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u absolventů základních a středních 
škol 

I.D.2.3 Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 
4.0 pro průmysl 4.0)

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

I.D.3.2
Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných 
osob

I.D.3.3 Komplexní opatření zaměřený na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků

I.D.4.1 Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání



Přehled priorit ÚK v 1. 
Akčním plánu

Číslo opatření Název opatření

I.E.1.1 Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti

I.E.1.2 Komplex opatření k posílení a zefektivnění  činnosti ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích

I.E.1.3 Integrovaný projekt zaměřený na posílení zapojení dětí ze sociálně slabých rodin do vzdělávacího systému

I.E.3.1 Integrovaný projekt zaměřený na řešení problematiky bydlení jako základního faktoru stabilizace rodin a 
jednotlivců

I.F.1.3 Připravit návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě

I.F.1.8
Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně 
postižených krajů

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 dotačního titulu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další 
nepodnikatelské využití revitalizovaných 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.2.3 Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské 
dráhy v jeho rámci

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

I.G.1.2 Komplex opatření k výstavbě a modernizaci významných dopravních úseků silnic II. a III. Třídy

I.G.1.3 Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí



Přehled priorit ÚK v 2. 
Akčním plánu

Číslo opatření Název opatření

II.A.1.1 Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech prostřednictvím investic do 
nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)

II.A.2.1 Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách strukturálně postižených 
regionů

II.B.2.1 Příprava programu zaměřeného na regenerace specifických brownfieldů ve městech a obcích směřujících 
k jejich dalšímu efektivnímu využití

II.C.2.3 Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

II.C.2.1 Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech

II.D.2.2 Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení 

II.E.1.1 Podpora komunitního života a sociálních služeb

II.E.2.1 Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálně-technické 
základny – část A

II.E.3.2 Komplexní obnova sídlišť

II.E.4.1 Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních 
kulturních zařízení, církví a náboženských společností, který má ve správě Ministerstvo kultury 

II.E.4.3 Navýšení alokace Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury a úprava zásad 
programu s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek ve strukturálně postižených 
krajích



Přehled priorit ÚK v 2. 
Akčním plánu

Číslo opatření Název opatření

II.F.1.1 Zlepšit kvalitu ovzduší

II.F.1.3 Bezpečné kraje

II.F.2.1 Odpadové hospodářství

II.G.1.1 Komplex opatření k opravám významných dopravních úseků silnic II. a III. třídy, napojení rozvojových, 
průmyslových a podnikatelských areálů na silniční infrastrukturu

II.G.1.2 Systémový přístup k plánování služeb související s kamionovou dopravou



Aktuální stav implementace 
1. a 2. Akčního plánu

Oblasti, na něž je třeba se zaměřit:

• Některá opatření nejsou ze strany příslušných rezortů plněna Řešení: vláda bude 
průběžně informována a bude vyhodnocovat schopnost naplňování. Současně bude 
díky posílení výkonné role v území průběžně vyhodnocováno naplňování.

• Ve výzvách přetrvávají bariéry, které snižují možnost čerpání i efekty v území. 
Řešení: Bude dle možností OP kladen důraz na specifické výzvy

• Návrhy z území mnohdy nesouvisí s cíli hospodářské restrukturalizace nebo jsou 
poptávána řešení, která již nabízí stávající celoplošné programy. Řešení: díky 
posílení výkonné role v území bude zlepšena komunikace a posílena  informovanost 
regionálních aktérů.

• Skrze RESTART není možné podporovat konkrétní projekty, šlo by o formu účelové 
dotace. Řešení: Národní výkonný tým navrhne novou metodiku pro hodnocení a 
výběr konkrétních projektů, po konzultaci v Poradním týmu bude předložena vládě 
v příštím roce.



Třetí Akční plán předkládaný vládě 31. 5. 2019, bude tvořen:

• Skupina I – revize původních opatření. Ze stávajících 92 
opatření evidujeme 5 k vyřazení a 6 k úpravě

• Skupina II – nová opatření. Opatření navazující na 
předchozí AP, nové podněty z území, opatření s vazbou 
na strategické projekty. 

• Viz příloha: fiše jednotlivých opatření a návrhu 
strategických přehled Strategických projektů ÚK

Aktuální stav implementace 
1. a 2. Akčního plánu



Harmonogram tvorby 
3. Akčního plánu

září – listopad 2018

prosinec 2018 

prosinec – leden 2019

leden – únor 2019

březen 2019

duben 2019

květen 2019

31. května 2019

- sběr podnětů z regionů.

- projednání na společných jednáních RSK a tripartit 

- zapracování připomínek.

- projednání s rezorty a rozpracování do podoby návrhu 

AP.

- společné jednání RSK a tripartit.

- mezirezortní připomínkové řízení.

- Konference restrukturalizace a RHSD ČR.

- postoupení vládě ČR.



Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

A – Podnikání a 
inovace III.A.1.1 Nadregionální

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

Návrhy opatření pro 
3. Akční plán

Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

B – Přímé 
investice III. B.1.2 Nadregionální

Rozšíření Finančního nástroje 
JESSICA II. pro Moravskoslezský, 
Ústecký a Karovarský kraj

III. B.2.1 Nadregionální

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



Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

C – Výzkum a 
vývoj III. C.2.1 Nadregionální

Programy na podporu aplikovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací ve strukturálně postižených 
regionech

III. C.2.2 Nadregionální Welcome office pro MSK, ÚK a KVK

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

III.C.2.4 (vazba na 
SP- KVK)

Nadregionální
Podpora VaV infrastruktury pro 
Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský 
kraj

Návrhy opatření pro 
3. Akční plán



Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

D – Lidské 
zdroje III.D.1.1 (návrh z KDR 

KVK)
regionální

Financování provozu 
regionálních pracovišť veřejných 
vysokých škol na území 
Karlovarského a Ústeckého kraje

III.D.2.1 (vazba na SP –
MSK, KVK a ÚK)

Nadregionální

Podpora modernizace výuky a 
obnovy a rozvoje materiálně-
technického zázemí škol a 
školských zařízení (aktualizace)

III.D.2.2 (vazba na SP –
KVK)

Nadregionální
Podpora rozvoje vysokého 
školství na území strukturálně 
postižených regionů

Návrhy opatření pro 
3. Akční plán



Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

E – Sociální 
stabilizace III. E.3.1 (vazba 

na SP - KVK)
Nadregionální

Specifická podpora bydlení ve strukturálně 
postižených regionech

III.E.2.1/III.G.2.2 
(vazba na SP -

KVK)
Nadregionální

Podpora rozvoje Integrovaného záchranného 
systému

Návrhy opatření pro 
3. Akční plán



Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

F – Životní
prostředí

III. F.2.1 Nadregionální Odpadové hospodářství (ZEVO)

III.F.2.2 Nadregionální

Specifické brownfieldy pro přípravu studií 
využitelnosti
Na území Karlovarského kraje:
Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR
Skalná – areál bývalého státního statku.
Karlovy Vary – areál bývalé vodárny

Na území Ústeckého kraje: 
Město Teplice – Lokalita Teplického nádraží 
Chomutov - Městské lázně v Chomutově.

Území Moravskoslezského kraje
Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická
Opava – Dukelské kasárny
Ostrava - Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou

Návrhy opatření pro 
3. Akční plán



Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

G –
Infrastruktura 
a veřejná 
správa

III.G.1.1

Nadregionální
Dopravní napojení strategického významu 
ve strukturálně postižených regionech

Návrhy opatření pro 
3. Akční plán

Název Pilíře Strategický cíl Region Název opatření

G –
Infrastruktura 
a veřejná 
správa

III.G.2.1

Nadregionální Úprava RUD pro zajištění rovnoměrného 
regionálního rozvoje českého státu na 
základě společenské a sociální solidarity v 
odpovídajících dimenzích

Dopravní úseky definované Ústeckým krajem:
• Most Štětí na silnici III/2619 ev. č. 26119-1
• Supervize a rekonstrukce mostu ev. Č. 24049 v Roudnici n/L.
• Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL



Oblast Název projektu Poznámka

Hospodářský 
rozvoj

Zdraví jako cesta k prosperitě regionu
Schváleno v Radě Ústeckého kraje 
27.2.2019

Kvalifikované 
lidské zdroje

Kvalifikované lidské zdroje
Schváleno v Radě Ústeckého kraje 
27.2.2019

Investice do rozvoje SŠ
Projednáno na jednání Předsednictva a 
sněmu HSR ÚK dne 21.2.2019

Životní prostředí Alternativní zdroje vytápění
Schváleno v Radě Ústeckého kraje 
27.2.2019

Geotermální projekt v Litoměřicích
Projednáno na jednání Předsednictva a 
sněmu HSR ÚK dne 21.2.2019

Investice do podpory ZEVO
Projednáno na jednání Předsednictva a 
sněmu HSR ÚK dne 21.2.2019

Doprava Zlepšení dopravní obslužnosti regionálních center
Schváleno v Radě Ústeckého kraje 
27.2.2019

Centrum autonomní mobility – podmínky pro rozvoj
testování ÚK

Projednáno na jednání Předsednictva a 
sněmu HSR ÚK dne 21.2.2019

Vodní hospodářství Řešení plavebního stupně v Děčíně
Projednáno na jednání Předsednictva a 
sněmu HSR ÚK dne 21.2.2019

Tradice - turismus Zachování hornických tradic Schváleno v Radě Ústeckého kraje 
27.2.2019

Podpora montánního turismu Projednáno na jednání Předsednictva a 
sněmu HSR ÚK dne 21.2.2019

Přehled navržených 
strategických projektů



Oblast Název projektu Poznámka

Obnova území po 
těžbě

Stabilizace a revitalizace vodních ploch (jezera,
spodní vody, vodní toky)

Schváleno v Radě Ústeckého kraje 
27.2.2019

Resocializace území po těžbě - jezera Most a Milada
Projednáno na jednání Předsednictva a 
sněmu HSR ÚK dne 21.2.2019

Nádraží v Děčíně Nové využití bývalého nádraží v Děčíně Schváleno v Radě Ústeckého kraje 
27.2.2019

Regenerace areálu Východního nádraží Děčín –
vzdělávací centrum a průmyslová zóna

Projednáno na jednání Předsednictva a 
sněmu HSR ÚK dne 21.2.2019

Přehled navržených 
strategických projektů



Potenciál realokací na úrovni strukturálních 
fondů  v ČR

• Prostřednictvím realokací se podařilo přímo do strukturálně 
postižené regiony zacílit řadu výzev. Pro strukturálně 
postižené regiony je tak přímo v rámci realokací určeno cca 
6 mld. Kč.

• OP ŽP – aktuálně otevřená výzva 136. Snižování znečištění ze 
stacionárních zdrojů s alokací 1 mld. Kč s termínem ukončení 
výzvy do 29. 3. 2019 

• IROP – 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. (68 mil. Kč – DP Mostu a 
Litvínova)

Výhled



Potenciál realokací na úrovni strukturálních 
fondů  v ČR

• IROP – 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. (Město Jirkov – 28 mil. Kč)

• IROP – 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.(cca 420 mil. Kč, Nemocnice Litoměřice, a.s. –
84 mil. Kč a KZ, a.s. – 336 mil. Kč),

• OP PIK - program NEMOVITOSTI je připravovaná výzva 
pouze pro strukturálně postižené regiony v min. výši 1,4 
mld. Kč a 600 mil. 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.

Výhled



Platforma pro uhelné regiony

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
2. Debata o přípravě projektů
3. Návštěvy EK v ČR



Děkuji za pozornost

Gabriela Nekolová, DiS.

Národní manažerka programu RE:START
Ministerstvo pro místní rozvoj


