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Restrukturalizace ekonomiky, rychlejší hospodářský růst a zastavení zaostávání krajů

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.

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

Pilíř  
Podnikání  
a inovace

Rostoucí podniky schopné  
se vyrovnávat sezměnami  

na globálních trzích.

Pilíř Přímé
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

PILÍŘE A CÍLE

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉ RESTRUKTURALIZACE 
ÚSTECKÉHO, MORAVSKOSLEZSKÉHO A 

KARLOVARSKÉHO KRAJE



Harmonogram tvorby 
Akčního plánu

září – listopad 2019

prosinec 2019

prosinec – leden 

leden – únor 2020

březen 2020

duben 2020

květen 2020

31. května 2020

- 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



Aktuální stav implementace 
1. až 3. Akčního plánu

OPATŘENÍ ALOKACE REALIZACE

Celkem 94 Cca 68 mld. Kč 2017 - 2030

Fáze implementace Počet opatření:

Počet opatření celkem 94

Příprava a rozpracování 37

Finalizace/běží výzvy 34

Částečně splněno 4

Iniciace dalšího jednání s resorty 13

Opatření s problémy v realizaci 6



Vybrané úspěšně naplňovaná restrukturalizačních opatření

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

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

• I.D.1.3 - Cílené komplementární výzvy z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně 
postižených regionech 

• I.F.2.1 - Zhodnocení a případná úprava podmínek programu 
Demolice v sociálně vyloučených lokalitách vč. navýšení 
alokace tohoto programu 



Vybraná úspěšně naplňovaná restrukturalizačních opatření

• 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 (kompetence MMR) 

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

• II.F.1.1 Zlepšit kvalitu ovzduší

• II.G.1.3 Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na
veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji z důvodu
umožnění její revitalizace



Přehled čerpání dotačních prostředků do 31.12.2019

Aktuální stav implementace 
1. až 3. Akčního plánu

Region NUTS II
Moravskoslezsko

NUTS II
Severozápad Ústecký Karlovarský Moravskoslezský

Celkem v Kč 2 735 608 745 2 615 336 909 2 205 993 876 409 343 033 2 735 608 745



AKČNÍ PLÁN 
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Celková alokace cca 2 mld. Kč 

 1. výzva červenec 2017 
s alokací 100 mil Kč

 2. výzva květen 2018 
s alokací 180 mil Kč

 3. výzva květen 2019 
s alokací 100 mil Kč

 4. výzva leden 2020 
s alokací 260 mil. Kč

I B.2.1 REVITALIZACE A PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ BROWNFIELDŮ 
(MPO)

Podrobnější informace o vybraných opatřeních

Již podpořeny obce:
V ÚK – bylo kladně hodnoceno 7 projektů s 
předpokládanou výší dotace celkem za 126 mil. Kč



AKČNÍ PLÁN 
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I D.1.3 PODPORA VYSOKÝCH ŠKOL VE STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÝCH 
KRAJÍCH (MŠMT – z Operačního programu  Výzkum Vývoj  Vzdělávání)
Celková alokace 2,2 mld. Kč

Podpořeno v MSK:
Ostravská univerzita  - Výstavba fakulty 
umění a sportu , dotace 1 mld. Kč
Slezská univerzita  - podpora vzniku 
nových studijních programů 
Vysoká škola báňská

Podrobnější informace o vybraných opatřeních

Podpořeno v ÚK:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - výstavba 
nového objektu Fakulty zdravotnických studií 
dostavba Fakulty strojního inženýrství, 
podpora Fakulty umění a designu 
prostřednictvím rekonstrukce Domu umění –
dotace cca 850 mil. Kč



AKČNÍ PLÁN 
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Celková alokace 300 mil Kč na 3 roky 
dotační titul č.1 pouze pro MSK,ÚK a KVK

 Navýšena podpora z 5 mil na 10 mil Kč / 
projekt

 Aktuálně vyhlášena výzva – otevřena do 
14. 2. 2020

I F.2.1 PODPROGRAM DEMOLICE V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH 
LOKALITÁCH (MMR – Program revitalizace území)

Již podpořeny obce:
V ÚK– v dosud v proběhlých výzvách podpořeno 23 projektů v rozsahu 97,5 mil. Kč

Podrobnější informace o vybraných opatřeních



AKČNÍ PLÁN 
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Celková alokace programu 600 mil Kč 
1.výzva listopad 2018 
alokace 200mil Kč
3 dotační tituly
• Výstavba
• Rekonstrukce
• Revitalizace
2. Výzva již otevřena  do 10. 5. 2020

I F.2.2 REGENERACE BROWNFIELDŮ V INTRAVILÁNECH MĚST 
S NEPODNIKATELSKÝM VYUŽITÍM
(MMR – program Podpora revitalizace území)

Podrobnější informace o vybraných opatřeních

Již podpořeno :
V ÚK – v dosud v proběhlých výzvách podpořeny 4 projekt v rozsahu s celkovou 
předpokládanou dotací cca 48 mil. Kč



AKČNÍ PLÁN 
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Celková alokace 1 400 mil Kč 
Vyhlášena výzva pouze pro strukturálně postižené regiony. Žádosti je možné podávat 
do 16.3.2020.
V případě vyčerpání alokace je MPO připraveno danou výzvu navýšit na 2 mld. Kč 

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

Podrobnější informace o vybraných opatřeních



SCHVÁLENA REALOKACE  NEDOČERPANÝCH PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ 
PLÁNOVANÝCH NA PODPORU VYSOKORYCHLOSTNÍHO INTERNETU a ENERGETIKY  

podmínkou EK  je využití pro uhelné regiony
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 Program na podporu 
rozvoje 
podnikatelských 
aktivit 
prostřednictvím 
investic do 
nemovitého majetku

8 mld. Kč

2 mld. Kč v rámci OPPIK 1 mld. Kč do OPŽP 5 mld. Kč do IROP

 Snížení koncentrace 
znečišťujících látek v 
ovzduší pocházejících ze 
stacionárních zdrojů 
Vyhlášení výzvy navazující 
na již ukončenou výzvu 
č. 89

 Výzvy na nízkoemisní a 
bezemisní veřejnou 
dopravu  za cca 1,8 mld. Kč

 Investice do infrastruktury 
základních škol 265 mil. Kč

 Investice do zdravotnictví 
872 mil. Kč

Zařazení ČR mezi Uhelné regiony
ZÍSKÁNÍ ZDROJŮ PRO FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ Z AP1 a AP2



Založena při Evropské komisi 11.12.2017 – DG ENERGY a DG REGIO

SOUVISLOSTI
- 41 regionů; 12 členských států kde se aktivně těží uhlí; v tomto odvětví je

přímo
zaměstnáno 185 tisíc občanů

CÍL
- Rozvoj projektů a dlouhodobých strategií v uhelných regionech
- Reagování na environmentální a sociální výzvy a zachování

konkurenceschopnosti
- Spojení evropských, vnitrostátních, regionálních a místních stakeholderů
- Posílení partnerství
- Sdílení zkušeností

PRACOVNÍ SKUPINY
- Post-uhelné hospodářství a strukturální transformace
- Eko-inovace a pokročilé uhelné technologie

Platforma pro transformaci uhelných 
regionů



• Platforma pro uhelné regiony v transformaci je jedním z hlavních 
doprovodných opatření balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany 
(IP/16/4009)“, který byl představen v listopadu 2016.

• V praxi jsou aktivity Platformy doposud naplňovány především realizací 
multilaterálních i bilaterálních dialogů na půdě Evropské komise i přímo 
v jednotlivých uhelných regionech. 

• Česká republika byla zařazena mezi pilotní země Platformy na jaře 2018 
a to právě na základě realizované Strategie hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. 

• Třikrát ročně se v Bruselu koná pracovní setkání Platformy (v závěru roku 
jej vždy doplňuje výroční setkání v některém z uhelných regionů), 
kterého se za ČR účastní zástupci MMR, NVT Restart a zástupci 
strukturálně postižených krajů i organizací působících v uhelné 
problematice (ČEZ, Palivový kombinát Ústí atd.) .

• Reálným přínosem Platformy pro uhelné regiony v transformaci bylo 
zajištění realokací na úrovni operačních programů stávajícího 
programového období EU v rozsahu 6 mld. Kč.

• V současné době se řeší podoba tzv. Just Transition Fund (JTF). 

Platforma pro transformaci uhelných 
regionů



• Větší podpora ze strany Evropské komise celému transformačnímu 
procesu – a to jak nepřímá, prostřednictvím intenzivní konzultační podpory 
na úrovni jednotlivých opatření strategie RE:START, vybraných strategických 
projektů, tak i přímá podpora prostřednictvím finanční podpory z úrovně 
ESIF. 

• EIB dostala seznam 5 strategických projektů, které každý kraj předložil 
jako přílohu 3. Akčního plánu strategie RE:START. 

• Karlovarský kraj uspěl ve výzvě na podporu formou technické asistence 
ze strany Sekretariátu platformy a získá tak expertní podporu. Od 
expertní skupiny očekává vytvoření revize Regionální energetické 
koncepce vedoucí k transformaci na bezuhelné zdroje energie, přičemž 
má být zajištěno i stabilní zásobování teplem. Výstupem by měla být 
také doporučení a plán ekonomické transformace regionu vedoucí k 
tvorbě nových pracovních míst a posouzení konkrétních projektů 
Karlovarského kraje s vazbou na strategii RE:START včetně doporučení 
zdrojů financování.

• Možnost aktivní výměny zkušeností mezi regiony, rozvoj vzájemné 
spolupráce a možnost tvorby společných projektů. 

• Posílení schopnosti ČR a zejména uhelných regionů využívat potenciál tzv. 
komunitárních programů.

• Vytvoření nových nástrojů přímo zaměřených na uhelné regiony včetně 
vyčlenění finančních prostředků (viz např. výše zmíněný JTF).

Platforma pro transformaci uhelných 
regionů – hlavní očekávání



Děkuji za pozornost
Andrea Langhammerová

MMR – regionální konzultant pro Ústecký 
kraj

andrea.langhammerova@mmr.cz
www.restartregionu.cz


