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Akční plán AP1 AP2 AP3

Alokace celkem v mil. 
Kč 40 445 16 901 11 090
Doba realizace 2017-2030 2018-2030 2019-2030

Legenda:
37

13
6

4

34

Pilíř SC Č. opatření Název opatření Region Gesce
Gesce 

+
Doba 

realizace

Aktuální fáze 
realizace daného 

opatření

Stav opatření 
oproti schválení

Komentář k naplňování daného opatření

A A.1 I.A.1.1
Program na podporu modernizace 
technologií firem -Technologie

Nadregionální MPO MF

2018-2020 Příprava
Opatření beze 
změny

Na podzim 2019 došlo ze strany MPO přípravy k vyhlášení programu Technologie formou 
fnačního nástroje, se zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony, v návaznosti na 
využití výkonostní  rezervy OP PIK byly vyhlášeny výzvy  v programech Inovace, Aplikace, 
Potenciál, které budou obsahovali bodové zvýhodnění pro strukturálně postižené 
regiony.

A A.2 I.A.2.1
Podnikavý region (PODREG) - program 
na podporu začínajících podnikatelů či 
potenciálních podnikatelských záměrů

Nadregionální MPO MF

2017-2023 Rozpracování
Opatření beze 
změny

Realizace běží v MSK, zatím převážně ze zdrojů kraje a je hodnoceno jako úspěšné. Ze 
strany MSK je doporučení intezivního zapojení se do této problematiky, resp. využít 
zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů průběžně realizovaných v ÚK 
na podporu začínajících podnikatelů. Klíčové je posílit krajské zdroje a jejich doplnění ze 
strany státního rozpočtu.
Aktuálně se v rámci opatření měla připravit setkání vybraných podnikatelských subjektů, 
kteří by participovali na realizaci tohto opatření.

A A.3 I.A.3.1
Podprogram programu TREND pro 
strukturálně postižené kraje

Nadregionální MPO

2019-2026 Rozpracování
Opatření beze 
změny

V současné době probíhá hodnocení 1. veřejné soutěže a připravuje se iniciace jednání k 
bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci přípravy 2. veřejné soutěže. Ze stany 
NVT je naplánovano jednání se zástupci MPO. Bude probíhat ověření témat ze strany RSK 
v regionech.

B B.2 I.B.2.1
Program na regeneraci a podnikatelské 
využití brownfieldů vč. navýšení alokace 
tohoto programu

Nadregionální MPO MF

2017-2023
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy

Probíhá hodnocení 3. výzvy - vyhlášení výsledků se očekává říjen/listopad 2019. Dále se v 
návaznosti na výsledky této 3. výzvy  v KVK připraví setkání se zástupci měst a obcí s 
prezentací příkladů úspěšných projektů a zkušeností s přípravou a nastavením projektů. 
Pro další výzvu vyhlášenou na jaře 2020 by mělo být k dispozici 260 mil. Kč. MPO avizuje 
změny, jejich konkrétní rozsah a dopad na realizaci opatření nebyl NVT prezentován. NVT 
s ohledem na rostoucí zájem o tento program ze strany regionů doporučuje jej  neměnit 
a realizovat ve stávajícím rozsahu.

B B.1 I.B.1.3

Návrh komplexního projektu 
propojujícího v Ústeckém a 
Karlovarském kraji těžbu lithia a 
doprovodných kovů na ložisku Cínovec

ÚK, KVK MPO

2018-2025 Příprava
Opatření beze 
změny

V současné době byla vládou ČR pověřena společnost ČEZ vstoupit do průzkumných prací 
a případně také do procesu dalšího využití zásob. V této době se čeká na dokončení 
průzkumných prací, na jejichž základě bude možné rozhodnout o dalším využití této 
suroviny. 

opatření splněno / běží 
výzvy 

Opatření v přípravě / 
rozpracování
Nutná iniciace realizace

Problémy při realizaci
Naplněno částečně
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C C.1 I.C.1.1

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

Nadregionální TA ČR

2018-2025 Rozpracování
Opatření beze 
změny

Byla ukončena veřejná soutěž, která však byla zaměřena na vzdálené trhy, kdy jejich 
využití ve strukturálně postižených regionech lze očekávat spíše mizivé. Aktuálně 
probíhají jednání pro rozvoj spolupráce Česko-Sasko.

C C.1 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)

Nadregionální TA ČR

2017-2025 Iniciace 
Opatření beze 
změny

Došlo k rozhodnutí, že v rámci GAMA 2 již nebude žádná veřejná soutěž. Dle aktuálních 
informací  bude TA ČR usilovat o nový program. Zde bude NVT v této snaze TA ČR 
podporovat i s ohledem na realizaci tohoto opatření. Budou zahájena jednání s TA ČR na 
podporu pokračování  programu.

C C.1 I.C.1.3
Podpora bilaterární a multilaterální 
spolupráce v aplikovaném výzkumu 
(program EPSILON)

Nadregionální TA ČR

2017-2025
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy

Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže bylo podpořeno 25 žádostí ze 
strukturálně postižených regionů s dotací přesahující 102 mill. Kč. S ohledem na přípravu 
a realizaci resortních programů se další veřejné soutěže v programu EPSILON neplánují. I 
z tohoto důvodu je nezbytné zachovat zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony 
obecně v dotačních programech v oblasati V a V. Takto nastavené opatření bude součástí 
AP3 III.C.2.1

C C.1 I.C.1.9
Vytvoření Národní inovační platformy 
pro chemii (NIP VIII. Chemie)

Nadregionální

Úřadu 
vlády ČR - 
Sekce 
pro 
vědu, 
výzkum a 
inovace

2017-2018 Finalizace
Naplněno/běží 
výzvy

NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozběhnutí je 
navázán na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.

C C.2 I.C.2.1

Program na podporu aplikovaného 
společenskovědního a humanitního 
výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací (program ÉTA)

Nadregionální TA ČR

2018-2026
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy

Dané opatření běží, připravují se další veřejné soutěže obsahující specifické zvýhodnění 
strukturálně postižených regionů. V rámci 2. veřejné soutěže byly na území strukturálně 
postižených krajů 16 projektů. Aktuálně byla ukončena 3. veřejná soutěž.

C C.2 I.C.2.3
Program získávání expertů pro krajskou 
VaV excelenci

Nadregionální MŠMT

2018-2022
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy

Výzva vyhlášena, jednotlivé kraje dle svých potřeb připravují své projekty s termínem 
jejich předožení do konce března 2019. Struktukrálně postižené kraje dostaly možnost 
využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více. Oproti ostatním regionům. 

C C.2 I.C.2.4

Zpracovat podrobnou analýzu 
potenciálu a reálných možností využití 
geotermální energie ve všech dotčených 
krajích

Nadregionální MPO

2018-2021 Iniciace 
Opatření beze 
změny

Nutná aktivizace. opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření. Na 
leden 2020 je připravena schůzka se zástupci MPO.
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C C.2 I.C.2.5

Testování autonomních silničních 
vozidel v reálném (nebo téměř reálném) 
silničním provozu města Ústí nad Labem 
- U "SMART" ZONE

ÚK MD MPO

2017
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy

Opatření naplněno, zafinanocvána analýza byla v 1.Q 2019 zveřejěna. Na výstupy této 
analýzy pak navazují další aktivity města a kraje, kteří na praktickém využití výstupů této 
studie spolupracují.  Připravují výzkumné projekty v této oblasti. V návaznosti na výstupy 
této studie bylo také do AP3 zahrnuto opatření v pilíři C jako opatření návazného 
charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká 
jednání s MD k podpoře aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu. V návaznosti na 
výstupy této analýzy se podařilo také iniciovat přípravu dalších výzkumných projektů v 
regionu aktuálně podaných do programu Doprava 2020+.

D D.1 I.D.1.1

Komplexní opatření „Regionální talent 
management“ - zvýšení atraktivity krajů 
pro život obyvatel a rozšíření nabídky 
perspektivních pracovních a kariérních 
vyhlídek pro mladé a kvalifikované 
odborníky

Nadregionální MŠMT

2017-2020
Finalizace/Splně
no

Opatření beze 
změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně 
postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". 
V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude 
věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto 
opatření.

D D.1 I.D.1.3

Cílené komplementární výzvy z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání pro VŠ ve strukturálně 
postižených regionech

Nadregionální MŠMT

2018-2023
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy

Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. V současné 
době probíhá proces přidělení dotace úspěšným žadatelům. Celkově došlo k rozdělení 
2,17 mld.Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji žádost 
ve výši 15 mil. Kč

D D.1 I.D.1.4

Revize systému investičních pobídek - v 
případě všech okresů dotčených krajů 
bez ohledu na podíl nezaměstnaných 
osob poskytovat hmotnou podporu na 
vytváření pracovních míst v rozsahu 200 
000 Kč/místo

Nadregionální MPSV

2018+ Iniciace 
Opatření beze 
změny

Došlo ke schválení nového znění příslušného zákona, který by měl vstoupit v platnost ve 
4.Q 2019. Klíčová bude také příprava prováděcí směrnice. Zásadní změnou je, že o 
veškerých investičních pobídkách bude rozhodovat vláda ČR. Podmínky budou 
sjednocené pro celé území ČR vyjma hl.m.Prahy. Není kladen takový důraz na tvorbu 
pracovních míst, ale investice s vyšší přidanou podporou, v případě žádosti o příspěvek na 
pracovní místo 200 000 Kč/místo - je sledována struktura zaměstnanců s VŠ vzděláním a 
působící ve výzkumu a vývoji. Dále také došle ke zmírnění podmínek pro MSP, kdy 
požadovaný rozsah investice je poloviční oproti podmínkám pro velké podniky. Nutné 
řešení a snaha pro umísťování investičních pobídek do strukturálně postižených regionů.

D D.2 I.D.2.1
Komplex opatření rozvíjející kariérové 
poradenství a celoživotní vzdělávání v 
krajích

Nadregionální MŠMT MPSV

2017-2020
Finalizace/Splně
no

Opatření beze 
změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně 
postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". 
V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude 
věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto 
opatření.

D D.2 I.D.2.2
Program „Yes, I do“ - zlepšení 
komunikace v anglickém jazyce u 
absolventů základních a středních škol 

Nadregionální MŠMT

2017-2023
Finalizace/Splně
no

Opatření beze 
změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně 
postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". 
V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude 
věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto 
opatření.
Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnosti do dalších strukturálně 
postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.

D D.2 I.D.2.3

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

Nadregionální MŠMT MPSV

2018-2023
Finalizace/Splně
no

Opatření beze 
změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně 
postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". 
V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude 
věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto 
opatření.
Za MPSV je připraven Akční plán práce 4.0.a Kompetence 4.0

D D.2 I.D.2.4
Rozvoj predikčního systému trhu práce 
prostřednictvím projektu KOMPAS

Nadregionální MPSV
2017-2020

Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy

Opatření naplňeno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v 
dlouhodobém časovém horizontu
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D D.2 I.D.2.5
Realizace projektů PIPS (Podpora 
informačních a poradenských středisek) 
a EFES (efektivní služby zaměstnanosti) Nadregionální MPSV 2017-2021 částečně splněno

Opatření beze 
změny

Oba projekty jsou průběžně realizovány - projekt EFES by měl být ukončen 30.8.2020, 
projekt PIPS pak bude realizován až do 31.12.2021.

D D.2 I.D.2.6
Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP 
ČR (zprostředkování, poradenství, 
rekvalifikace)

Nadregionální MPSV
2017-2018

Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D D.2 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

Nadregionální MPSV

2018+
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D D.2 I.D.2.8

Intenzifikace využití zvolené 
rekvalifikace – cílené využívání 
ustanovení § 109a Zákona o 
zaměstnanosti

Nadregionální MPSV

2017+
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

D D.2 I.D.2.9
Zpracování analýzy možnosti zavedení 
podpory v rekvalifikaci i v případě § 
109a Zákona o zaměstnanosti

Nadregionální MPSV

2017-2018
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

D D.2 I.D.2.10
Realizace stávajících preventivních 
opatření v MSK a vyhodnocení jejich 
účinnosti na cílovou skupinu

Nadregionální MPSV

2016-2020
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy

Cíle již byly splněny působením pozitivního vývoje na trhu práce. Z důvodu toho, že ve 
firmách nedochází k hromadnému propouštění v takové míře jak se očekávalo v roce 
2016 (kdy byl tento  projekt schválen k realizaci), bylo rozhodnuto, že doba realizace 
projektu již nebude prodloužena a projekt skončí podle plánu, tj. k 31.12.2019.

D D.2 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

Nadregionální MPSV

2017-2018
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

D D.2 I.D.2.12

Analýza současného stavu v oblasti 
slaďování rodinného a pracovního života 
ve vybraných regionech, které jsou 
typické vyšším podílem zaměstnání 
v průmyslových odvětvích a s tím 
spojeným směnným provozem

Nadregionální MPSV

2018 Iniciace 
Opatření beze 
změny Nutná aktivizace činností a ověření informací na straně MPSV

D D.3 I.D.3.1
Program „Krok za krokem na trh práce“ 
– rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě 
nezaměstnaných osob

Nadregionální MPSV

2017-2020 Rozpracování
Opatření beze 
změny

Opatření je plněno. UP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti 
dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a 
obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných 
osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a 
podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje UP ČR komplexně k osobám, 
které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím spolupráce útvarů zaměstnanosti a 
nepojistných sociálních dávek. 
Nutná aktivizace v některých dílčích opatřeních.

D D.3 I.D.3.2
Komplexní opatření zaměřený na 
podporu tzv. tranzitních sociálních 
podniků

Nadregionální MPSV
2017-2020 Rozpracování

Opatření beze 
změny

Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s Úřadem vlády na tvrobě zákona o sociálním 
podnikání. MPSV také vyhlašuje příslušné výzvy na podporu sociálního podnikání. Nutné 
sledovat realizaci ve vztahu k cílům opatření.
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D D.3 I.D.3.3
Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 
1127/2016

Nadregionální MPSV
2016-2018 Rozpracování

Opatření beze 
změny

Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednoltivých opatření. Je 
nutné průběžně sledovat

D D.3 I.D.3.4
Realizace opatření k řešení dlouhodobé 
nezaměstnanosti

Nadregionální MPSV

2017-2018 Rozpracování
Opatření beze 
změny

V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloučit toto opatření s I.D.3.1. K 
řešení dlouhodobé nezaměstnanosti připravil ÚP ČR k realizaci projekt s názvem 
„Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ (PDU). 
Projekt byl zahájen v lednu 2019 a obsahuje mnoho cílených aktivit směřující k podpoře 
integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce. Jedná se nejen o odborné 
poradenství, nabídku vhodných rekvalifikací, ale i o tzv. práce na zkoušku a podpory 
vytváření nových pracovních míst. Pro skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) ÚP 
ČR připravil projekt s názvem „OZP“, v jehož rámci vznikl „Poradenský program pro OZP“, 
který je realizován již od poloviny roku 2018. Aktivity tohoto programu jsou zaměřeny na 
poradenství z mnoha oblastí, přičemž cílem programu je konkrétní pomoc OZP např. 
orientovat se v dostupných nástrojích APZ, v nástrojích sociálního zabezpečení, v oblasti 
pracovní rehabilitace, ale i možnosti řešení individuálních potřeb osob s handicapem. 
Prioritou je zvýšená péče uchazečů o zaměstnání (OZP) při umísťování zvláště na volném 
trhu práce. Na tuto skupinu je také zaměřena tzv. Pracovní rehabilitace, která zahrnuje 
komplex aktivit a činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro 
OZP. Patří sem poradenské činnosti (bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, Job 
cluby a Poradenský program pro OZP), dále příprava na povolání, příprava k práci, 
specializované rekvalifikační kurzy a zvýšená péče s individuálním přístupem při 
zprostředkování zaměstnání. 

D D.3 I.D.3.5

Vzájemná spolupráce a koordinovaný 
přístup k dlouhodobě nezaměstnaným, 
zejména osobám v hmotné nouzi, v 
rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně 
řešit situaci uchazečů o zaměstnání

Nadregionální MPSV

2017-2018
Finalizace/Splně
no

Opatření beze 
změny

Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídících aktů UP 
ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci UP ČR při práci s klienty, kteří 
jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje 
označit za splněné.

D D.3 I.D.3.6
Realizovat a průběžně vyhodnocovat 
příspěvek na podporu regionální 
mobility

Nadregionální MPSV
2016-2018 Finalizace

Naplněno/běží 
výzvy

D D.4 I.D.4.1
Program zaměřený na rozvoj 
podnikavosti v počátečním vzdělávání

Nadregionální MŠMT

2017-2020
Finalizace/Splně
no

Opatření beze 
změny

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně 
postižených regionů v rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". 
V současné době probíhají v krajích přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude 
věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k realizaci na úrovni tohoto 
opatření.
Realizuje se intezivně v rámci MSK, nutné aktivizovat MŠMT s cílem více zapojit resort do 
realizace opatření.

E E.1 I.E.1.1
Komplex opatření k řešení problematiky 
zadlužení jako jedné z příčin dlouhodobé 
nezaměstnanosti

Nadregionální MPSV 
MŠMT
; MF; 
MS

2017-2030 Rozpracování
Opatření beze 
změny

Beze změny. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizauje tu část opatření, která spadá do její 
gesce a v v rámci aktivit UP ČR je průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. 
V současné době také probíhá aktualizace Národní strategie finačního vzdělávání, která 
tuto problematiku také akcentuje.

E E.1 I.E.1.2
Komplex opatření k posílení a 
zefektivnění činnosti ÚP ČR ve 
strukturálně postižených krajích

Nadregionální MPSV MMR

2017-2023 Rozpracování
Opatření beze 
změny

Opatření jako takové trvá. Je nutná větší aktivita na území ÚK a KVK. Původním smyslem 
opatření bylo vyhlášení nových výzev OP Z, kdy toto nebylo s ohledem na stávající 
čerpání alokací možné. Plnění totoho opatření je tak potřeba dále směřovat na efektivní 
využívání stávající legislativy a také navržení cílů opatření jako součást nového 
programovacího období a dále také provázání s výstupy národních aktivit s cílem 
realizovat systémové změny pro řešení SVL, tzv. 15 podnětů pro boj s chudobou a 
sociálním vyloučením
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E E.1 I.E.1.4
Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky 
pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a 
Moravskoslezského kraje  

Nadregionální MPSV

2018
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy

Analýza hotová, aktukálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k 
řešení specifik jednotlivých regionů.

E E.4 I.E.4.1

Připravit regionální programy na 
podporu dalšího rozvoje již existujících 
místních kulturních institucí (muzea, 
divadla, orchestry, kulturní festivaly 
apod.) a na podporu vzniku nových 
kulturních institucí a aktivit ve všech 
třech krajích.

Nadregionální MK

2018-2022 Rozpracování
Opatření beze 
změny

Probíhají průběžná jednání s MK, které připravuje mžonost speficického zvýhodnění 
projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vhodných 
programech, které umožní naplnění tohoto opatření.

E E.2 I.E.2.3
Rozvoj zdravotnické infrastruktury - 
Karlovy Vary

KVK MZ
2018-2021

Problémy při 
realizaci

Opatření beze 
změny

Ze strany MZ nebyly stále postoupeny výsledky dané studie (i přes průběžné urgence o 
její zaslání). Není možné tak dané opatření ve sledovaném období vyhodnotit. Je nutná 
opětovná aktivizace.

F F.1 I.F.1.1

Akcelerace programu na řešení sanace 
ekologických škod – závazky vyplývající z 
privatizačních smluv (kompetence MF 
ČR)

Nadregionální MF

2017+ Rozpracování
Opatření beze 
změny

Nutná akcelerace naplňování těchto smluv zejména ve strukturálně postižených 
regionech.. 

F F.1 I.F.1.2

Přenastavení a posílení programu na 
sanaci ekologických škod financovaného 
z úrovně OP ŽP určeného pro města a 
obce – závazky nad rámec privatizačních 
smluv (kompetence MŽP)

Nadregionální MŽP MMR

2017-2023 Příprava
Opatření beze 
změny

Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpán vyjma na počátku roku dobíhající alokace v 
rámci ITI Úcha. O navýšení opatření se průběžně jedná a pokud se jej nepodaří naplnit ze 
stávajícího operačního programu bude snaha jej s ohledem na velkou absorpční kapacitu 
v regionech připravit i do nového programovacího období.

F F.1 I.F.1.3
Připravit návrh programu revitalizace / 
resocializace již dříve rekultivovaných 
ploch a území po těžbě

Nadregionální MPO 
MMR, 
MŽP, 
MF

2019-2025 Rozpracování
Opatření beze 
změny

Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území, 
mapové podklady, které umožní definovat základní parametry daného programu 
určeného na resocilalizaci rekultivovaných ploch a území po těžbě.

F F.1 I.F.1.4
Analyzovat existující programy v oblasti 
ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP

Nadregionální MŽP MZe

2017-2019+ Rozpracování
Opatření beze 
změny

Došlo ke zpracování analýz jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná 
část z nich je ve stávajícím programovacím období již uzavřená a nepředpokládá znovu 
vyhlášení výzev potřebných ve strukturálně postižených regionech, nebo případně jejich 
efektivnějšímu využití v regionech brání nastavení konkrétních výzev. Na MŽP zaslány 
připomínky k analýze ze strany regionů a nyní se čeká na zpětnou vazbu.

F F.1 I.F.1.8
Analýza potenciálu a reálných možností 
využití přečerpávacích elektráren na 
území strukturálně postižených krajů

Nadregionální MPO 

2018-2022 Iniciace 
Opatření beze 
změny

Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí, 
s.p., který v letošním roce dokončí studie týkající se možnosti využití hydrických 
rekultivací na území ÚK k tomtotu účelu. Pro naplnění opatření je však důležité obdobné 
kroky zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v ostatních regionech. V lednu 
zrealizována schůzka se zástupci MPO a předána Analýza potenciálu PVE . Opatření se 
tímto posunulo, ale stále ještě není naplněno. Připravuje se následné řešení pro zajištění 
řešení regionálního hlediska, které v analýze nezohledňuje aktuální trendy a vývoj 
ukončování těžby.

F F.2 I.F.2.1

Zhodnocení a případná úprava 
podmínek programu Demolice v 
sociálně vyloučených lokalitách vč. 
navýšení alokace tohoto programu

Nadregionální MMR MF

2018-2021
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy

Opatření splněno. Ukončena a vyhodnocena výzva č.2. Na podzim 2019 bude 
pravděpodobně vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil. Kč. S ohledem na 
poptávku z regionu je nezbytné v rámci přípravy AP4 uvažovat o pokračování tohoto 
dotačního titulu.
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F F.2 I.F.2.2

Vznik programu zaměřeného na 
regeneraci brownfieldů v intravilánech 
měst a obcí s cílem jeho prostřednictvím 
podporovat nepodnikatelské využití 
regenerovaných ploch (kompetence 
MMR)

Nadregionální MMR

2019-2021
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy

Opatření splněno. Proběhlo hodnocení  1. výzvy, kde byl značný převis. Ze strukturálně 
postižených krajů bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 65 mil. Kč. Na 
podzim 2019 by měla být vyhlášena další výzva č.2 s předpokládanou alokací cca 200 mil. 
Kč. Celkově lze výzvu č. 1 označit jako neúspěšnou z pohledu strukturálně postižených 
krajů.

F F.1 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

ÚK, KVK MF 
MPO; 
MMR

2017-2020 Finalizace
Naplněno/běží 
výzvy

Opatření splněno, je otázkou vyhlašování a realizace veřejných zakázek. Proběhlo 
navýšení alokace a vyhlašovené výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v rámci 
původní alokace. Ročně by měly být vyčleněny cca 2 mld. Kč. Nedochází však k 
naplňování harmonogramu opatření. Opatření je splněno z pohledu navýšení alokace, 
ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu.
Vláda ČR prosadila, že se vylučují sanační a rekultivační projekty a snížil se počet 
projektů  na 10 společně s MSK z původních 13. Toto se tedy v rámci opatření moc 
nedaří a předpokládáme dělení 5/5 projektů.

F F.1 I.F.1.6
Podpora programu Revitalizace 
Krušných hor (Ústecký i Karlovarský 
kraj)

ÚK, KVK MZe MŽP
2017-2030 Finalizace

Naplněno/běží 
výzvy

Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlašovány zejména v 
oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápení. Ze strany Mze bude v roce 2019  
zahájeno periodické hodnocení daného programu.

F F.2 I.F.2.3

Integrovaný Projekt celkové úpravy a 
využití prostor východního nádraží v 
Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho 
rámci

ÚK, KVK MMR

2017-2023 Finalizace
Naplněno/běží 
výzvy

Město Děčín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie v rámci 
specifického programu MMR - Tvorba studií a analýz možností využití vybraných 
brownfieldů. V současné době je řešeno zadání zpracování rozvojové studie konkrétnímu 
zpracovateli.

F F.2 I.F.2.4
Analýza rozvojových příležitostí a 
výsledů dosavadních rozvojových 
projektů města Terezín“

ÚK, KVK MMR
2017 Finalizace

Naplněno/běží 
výzvy

Město Terezín  uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie - v současné 
době září 2019 probíhá příprava na podpis rozhodnutí o poskytnutí dotace.

F F.1 I.F.1.7

Akcelerace a urychlení čerpání alokace 
programu na řešení ekologických škod 
dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb. 
na území Moravskoslezského kraje

MSK MF MPO

2017-2023 Příprava
Opatření beze 
změny

Ročně  by měly být vyčleněny 2 mld. Kč na financování projektů z obou krajů. Aktivity 
však stojí na vyhlašování veřejných zakázek ze strany MF. Z MSK žádost na MF - o shrnutí 
aktuálního stavu,ale  je potřeba ještě dořešit podobu reportování implementace, jednání 
se zástupci MF proběhlo v prosinci.  
Ze strany MSK proběhla revize projektů, které prošly schválením v meziresortní komisi a 
byla nastavena kritéria pro krajskou prioritizaci.
Ze strany MPO byl MSK požádán o stanovení 5 prioritních projektů pro harmonogram 
zadávání na rok 2020 a střednědobý výhled. Akcelerace čerpání naráží na pomalé tempo 
vyhlašování veřejných zakázek ze strany MF. 

G G.1 I.G.1.1
Komplex opatření k dobudování 
významných dopravních úseků – dálnic a 
silnic I. třídy

Nadregionální MD
2017-2030 Finalizace

Naplněno/běží 
výzvy

Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů bylo ve finančním 
výhledu do konce roku 2018 akce za 3, 9 mld. Kč, vyhodnocení roku 2019 lze až po 
vyhodnocení realizace dopravních staveb cca v březnu 2020

G G.1 I.G.1.3
Komplex opatření ke zkapacitnění a 
modernizaci železničních tratí

Nadregionální MD
2017-2035 Finalizace

Naplněno/běží 
výzvy

Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem 
opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.

G G.1 I.G.1.5
Prodloužení a rozšíření vzletové a 
přistávací dráhy mezinárodního 
veřejného civilního letiště Karlovy Vary 

MD

MŽP, 
MZe, 
MMR, 
MF, 
MPO 2019-2022 Iniciace 

Opatření beze 
změny

Aktualizovaná SP, dopracování dokumentace k EIA. Připravuje se aktuální materiál 
navržené varianty pro jednání kraje. Na základě stanoviska kraje budou následně 
iniciována jednání  mezi MMR a MD k této problematice.

AP2

A A.1 II.A.1.1

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

Nadregionální MPO 2018-2023
Finalizace/Splně

no
Naplněno/běží 

výzvy

Opatření se daří naplňovat. Vyhlášená výzva za 1,4 mld.Kč, kdy žádosti je možné 
předkládat do 03/2020. Po vyhodnocení předchozí výzvy MPO  v případě převisu žádostí 
nad touto alokací uvažuje o jejím navýšení až na 2 mld. Kč.
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A A.2 II.A.2.1

Zvýšení hospodářského přínosu 
cestovního ruchu ve specifických 
lokalitách strukturálně postižených 
regionů

Nadregionální MMR

2019-2023 Iniciace 
Opatření beze 
změny

K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii 
regionálního rozvoje a také změn v některých dotačních titulech ze strany MMR tak, aby 
akcentovali obsah tohoto opatření.

B B.2 II.B.2.1

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

Nadregionální MMR
MPO, 
MŽP, 
MZe

2020-2024 Iniciace 
Opatření beze 
změny

Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definující tento typ 
brownfieldů jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k 
řešení otázek veřejné podpory. Využijí se zkušenosti s běžícího DT na zpracování studií 
proveditelností a jejich přenesení do přípravy nového programovacího období.

C C.2 II.C.2.2
Podpora vědecko-popularizačních 
činností na území strukturálně 
postižených krajů

Nadregionální MŠMT

2018-2026 Rozpracování
Opatření beze 
změny

Předpoklad řešení opatření z úrovně Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. - 
uvažovanány dvě varianty řešení zpracování analýzy:
1) extenzivní variantu, která by v sobě zahrnula mj. i průzkum mezi relevantními 
stakeholdery na území (primárně) Ústeckého a Karlovarského kraje a byla by tak schopna 
relevantněji zrcadlit pociťovanou potřebu rozvoje činnosti charakteru „science“ center 
(horizont zpracování cca 6 měsíců), 
2) užší variantu, ve které by CSVŠ využilo primárně data z již realizovaných průzkumů / 
projektů a doplnila ji jen několika málo rozhovory s aktéry v území, analýza by byla v 
tomto případě omezena primárně na území Ústeckého kraje (horizont zpracování cca 3 
měsíců).
NVT RE:START se kloní spíše k prvnímu zmíněnému řešení, které má potenciál přinést 
relevantnější a pro možný reálný dopad do praxe konkrétnější podněty. Varianta k řešení 
bude vybrána s ohledem na možnost promítnutí zjištění vzešlých z analýzy v kontextu 
dotačních možností příštího programovacího období, potažmo OP JAK.

C C.2 II.C.2.3
Program na podporu aplikovaného 
výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací THÉTA

Nadregionální TA ČR
2019-2025 Finalizace

Opatření beze 
změny

Program THÉTA -  vyhlášena 3. veřejná soutěž 24. 10. 2019 - 19. 12. 2019. Celková 
alokace je 735 mil. Kč a obsahuje samostatnou alokaci 58,6 mil.Kč pro strukturálně 
postižené regiony.

D D.2 II.D.2.1
Rozvoj multislužbových center 
celoživotního učení

Nadregionální MŠMT
MPO, 
MK

2018-2030 Rozpracování
Opatření beze 
změny

Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Do plnění opatření byl aktivně 
zapojen Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s nímž proběhlo vyhodnocení 
dosavadní činnosti tzv. center celoživotního učení v jednotlivých krajích - společně byly 
zároveň definovány rozvojové možnosti, které by do budoucna mohly přispívat k posílení 
činnosti center celoživotního učení, resp. mulstislužbových center celoživotního učení. 
Tyto rozvojové možnosti budou na začátku r. 2020 vyhodnoceny a provázaně budou 
iniciovány konkrétní kroky na úrovni centrálních orgánů a současně v rámci jednotlivých 
regionů.

E E.1 II.E.1.1
Podpora komunitního života a sociálních 
služeb

Nadregionální MMR MPSV

2018-2020 Příprava
Opatření beze 
změny

Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v 
IROPu naplněny a jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK. Dle aktuálních inforamcí z 
IROPu již ve stávajícím programovacím období nedojde k vyhlášení výzev z důvodů 
přealokování kapacity IROPu.

E E.2 II.E.2.1
Podpora zdravotnictví ve strukturálně 

postižených regionech – obnova rozvoje 
materiálně-technické základny – část A

Nadregionální MZ 2018-2021
Problémy při 

realizaci
Opatření beze 

změny
Čeká se na vznik nového dotačního programu ze strany MZ, základní body tohoto 

programu řeší s MF se snahou o vypořádání připomínek tohoto ministerstva.

E E.2 II.E.2.2

Podpora zdravotnictví ve strukturálně 
postižených regionech – Systémové 
změny směřující k zajištění 
kvalifikovaného zdravotnického 
personálu – část B 

Nadregionální MZ

2018-2019
Problémy při 
realizaci

Opatření beze 
změny

V tomto opatření zatím neprobíhají žádná jednání, jeho aktivity trvají s tím, že MZ 
nezávisle na tomto opatření realizuje dílčí kroky k podpoře vybraných oblastí 
zdravotnictví napříč celou ČR - podpora praktických lékařů atp. Je však potřeba dále 
nastavit systémovou podporu na zajištění potřebného zdravotnického personálu ve 
strukturálně postižených regionech.

E E.2 II.E.2.3
Podpora integrace zahraničních 
pracovníků

Nadregionální MV MPSV
2019 Příprava

Opatření beze 
změny

Tato opatření zatím nebyla naplněna, došlo pouze k dílčím krokům, kdy jedním z nich 
byla v roce 2018  ze strany FDV realizace projektu "Podpora cizincům". Je nutné iniciovat 
jednání na úrovni MV a zástupci krajů.
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E E.3 II.E.3.1
Podpora rozvoje venkovských oblastí ve 
strukturálně postižených regionech

Nadregionální MMR

Mze, 
MŠMT
, 
MPSV, 2018-2030 Iniciace 

Opatření beze 
změny

Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů APZ. Je nutná 
celková aktivizace všech dotčených resortů. Bude iniciováné jednání.

E E.3 II.E.3.2 Komplexní obnova sídlišť Nadregionální MMR

2019-2023 Příprava
Opatření beze 
změny

Vznikla pracovní skupina v rámci které je řešena příprava a způsob zpracování koncepcí 
politiky bydlení v pilotních městech - s tím spojené vytvoření dotační titulu. Na základě 
těchto koncepcí je pak možné připravovat další kroky a dotační programy. Ze strany 
MMR není problém navázat na neinvestiční podporu pro zpracování pilotních koncepcí. 
Lze vyjít z minulého vyhlášeného dotačního titulu. Na základě výstupů z koncepce lze pak 
řešit nastavení a další podpory.

E E.4 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 

Nadregionální MK

2019-2024
Problémy při 
realizaci

Opatření beze 
změny

Aktuálně došlo ze strany MK k nenaplnění tohoto opatření z důvodu toho, že MF 
nereflektovalo jejich požadavky, které měli schválené ve střednědobém výhledu a oproti 
předchozím ujištění mají povolené ze strany MF zajišťovat pouze 10 % spoluúčast 
Státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti investic. Dané opatření se tak v této 
chvíli tedy nerealizují. Ze strany NVT bude snaha o pokračování daných opatření v dalších 
letech.

E E.4 II.E.4.2

Navýšení alokace programu 134 130 – 
Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny státních kulturních zařízení 
spravovaným Ministerstvem kultury.

Nadregionální MK

2019-2024
Problémy při 
realizaci

Opatření beze 
změny

Aktuálně došlo ze strany MK k nenaplnění tohoto opatření z důvodu toho, že MF 
nereflektovalo jejich požadavky, které měli schválené ve střednědobém výhledu a oproti 
předchozím ujištěním mají povolené ze strany MF zajišťovat pouze 10 % spoluúčast 
Státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti investic. Dané opatření se tak v této 
chvíli tedy nerealizují. Ze strany NVT bude snaha o pokračování daných opatření v dalších 
letech.

E E.4 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

Nadregionální MK

2019-2021
Problémy při 
realizaci

Opatření beze 
změny

Aktuálně došlo ze strany MK k nenaplnění tohoto opatření z důvodu toho, že MF 
nereflektovalo jejich požadavky, které měli schválené ve střednědobém výhledu a oproti 
předchozím ujištěním mají povolené ze strany MF zajišťovat pouze 10 % spoluúčast 
Státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti investic. Dané opatření se tak v této 
chvíli tedy nerealizují. Ze strany NVT bude snaha o pokračování daných opatření v dalších 
letech.

F F.1 II.F.1.1

Zlepšit kvalitu ovzduší Nadregionální MŽP

MD, 
MPO, 
MMR, 
MF 2018-2020 částečně splněno

Opatření beze 
změny

Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit, v první fázi realizace tohoto opatření se  v 
rámci realokací podařilo vyhlásit specifickou výzvu na Snížení znečištění ze stacionárních 
zdrojů ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽP.Pro strukturálně postižené regiony je 
vyčleněna cca 1mld.na bezúročné půjčky pro žadatele na dofinancování jejich projektů 
na tzv. Kotlíkové dotace. Dále byla vyhlášena výzva na Bezemisní a nízkoemisní dopravu v 
rámci programu IROP ve výši 1mld. Kč (aktuálně je ve výzvě převis alokace cca 3,6 mld. 
Kč), v již uzavřené výzvě č. 20 dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v této výzvě. 
V lednu 2020 bude vyhlášena další výzva s alokací cca 800 mil. Kč také pro oblast 
bezemisní a nízkoemisní dopravy. V těchto aspektech lze tedy považovat za částečně 
splněné.
Další aktivity směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k 
částečné změně podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a),b) a d).
Další oblasti tohto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.

F F.1 II.F.1.3 Bezpečné kraje Nadregionální MMR
MV, 
MŽP 2018-2021 Iniciace 

Opatření beze 
změny Je nutná aktivizace činností spojených s tímto opatřením.

www.restartregionu.cz 9/36



Přehled aktuálního stavu naplňování akčních plánů programu verze 7.0 12/2019 

F F.1 II.F.1.4
Adaptace území na dopady změny 
klimatu

Nadregionální MŽP
MPO, 
MMR, 
MZe

2018-2027 Příprava
Opatření beze 
změny

V gesci MŽP jsou vyhlašovány či dobíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou 
a také zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech podproy zatím 
není potřeba specifickýchh výzev, jelikož alokace výzev  určených pro celou ČR nebývají 
výrazně překročeny a při splnění podmínek se daří  uspokojit většinu žadatelů. 
Dále nakládání se srážkou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu OP PIK 
v programu NEMOVITOSTI. 
Další oblasti tohto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.

F F.2 II.F.2.1 Odpadové hospodářství Nadregionální MŽP

2018-2026 Příprava
Opatření beze 
změny

Ověření využívání dostupných nástrojů na podporu třídění a nakládání s odpady jako 
předstupně jejich skládkování a v budoucnu umožňující jejich energetické využití. Pilotní 
podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím 
programu Expanze během léta. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je 
zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti 
jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně 
omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START.
Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o 
poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027 

F F.1 II.F.1.2
Snížení nebezpečnosti provozu – 
Spolchemie

ÚK MŽP
2018-2019 Iniciace 

Opatření beze 
změny

Ve vztahu ke konkréntímu způsobu naplňování opatření se čeká na jednání s ministrem 
ŽP, které jako jedno z bodů obsáhne i toto opatření - jednání je naplánováno na leden 
2020. 

G G.1 II.G.1.2
Systémový přístup k plánování služeb 
související s kamionovou dopravou

ÚK MD
MMR, 
MPO

2019-2020 Rozpracování
Opatření beze 
změny

Koncepce odpočívek je již schválená – definuje harmonogram výstavby, rozpracovanost 
jednotlivých odpočívek. Část opatření týkající se legislativy, daná analýza bude provedena 
v souladu s harmonogramem.

G G.1 II.G.1.3

Napojení Podkrušnohorské výsypky u 
Sokolova na veřejnou dopravní 
infrastrukturu v Karlovarském kraji z 
důvodu umožnění její revitalizace

KVK MD

2018-2019
Finalizace/Splně
no

Naplněno/běží 
výzvy

Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá. Došlo k zahájení 
stavby dne 19. 9. 2019. Nejnižší nabídku podala společnost Strabag s cenou 73,7 mil Kč s 
DPH.

G G.2 II.G.2.1
Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT 
infrastruktura pro 21. století

MSK MPO

2018-2023 Příprava
Opatření beze 
změny

Ze strany MSK a NVT probíhají přípravná jednání s resorty. S ohledem na další podněty z 
regionu NVT doporučuje aktualizaci tohoto opatření v rozšíření dopadů do všech tří 
strukturálně postižených krajů a také o další související aktivity viz podněty ze sběru dat 
pro AP4. Po dohodě s regiony i na základě nových podnětů je připrava aktualizace 
opatření do AP4.

AP3
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A A.1 III.A.1.1
Podpora poradenství a služeb na podporu 
podnikání a investorů (zejména s vyšší 
přidanou hodnotou) Nadregionální

MPO
2020-2025 Příprava

B B.2 III.B.2.1
Finanční nástroj JESSICA II. pro 
Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Nadregionální

MPO
MMR 2019-2030 Příprava

B B.2 III.B.2.2
Program na zajištění nabídky průmyslových 
ploch typu greenfield a zlepšování kvality a 
využitelnosti stávajících průmyslových zón Nadregionální

MPO

2020-2025 Příprava

C C.2 III.C.2.1

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

MPO, 
MD, 
TA ČR 2019-2026 částečně splněno

MD, MŽP a MPO - zrealizováno vstupní jednání a příprava aktivtace území pro vyhlášení 
bonifikovaných soutěží v roce 2020.

C C.2 III.C.2.2
Podpora vysoce kvalifikovaných lidských 
zdrojů pro MSK, ÚK a KVK Nadregionální MPO

MZV, 
MŠMT 2019-2030 Příprava Připravuje se jednání v této věci  na území ÚK a následovat budou jednání v KVK a MSK.

C C.2 III.C.2.3

Specifická podpora výzkumu ve 
strukturálně postižených regionech Nadregionální MŠMT

MD, 
TA ČR 2019-2030 Iniciace 

Dne 15. 3. 2019 proběhlo jednání na MŠMT s pí Říhovou (ředitelkou odboru). J. Říhová 
uvedla, že program musí být schválen nejpozději v lednu 2020 (tzn. příprava programu 
musí začít v průběhu roku 2019). Dne 25. 10. 2019 byl odeslán dopis na náměstka 
Dolečka ohledně časového harmonogramu přípravy programu. Do jednání je potřeba 
více zapojit regiony a zajistit pravidelnou aktualizaci stavu přípravy tohoto programu. Dle 
sdělení náměstka Dolečka ze dne 7. 11. 2019 MŠMT začalo vyjednávat možnost 
obsahově šířeji pojatého programu pro strukturálně znevýhodněné kraje do OP JAK. K 
tomuto kroku MŠMT dospělo v souvislosti s předpokladem vyšších nároků na spouúčast 
národních zdrojů v budoucím programovém období v porovnání s odhadem možností pro 
uplatnění požadavku do návrhu výdajů státního rozpočtu určených pro tuto oblast. Sekce 
EU a ESIF počítá s vyhlášením výzvy pro strukturálně postižené kraje včetně 
Karlovarského. Bude možno zahrnout i aktivity na podporu balneologického výzkumu.

C C.2 III.C.2.4 Podpora VaV infrastruktury Nadregionální MPO MŠMT 2019-2026 Příprava Zahájeno jednání s MPO a realizace semináře 12/2019 pro NUTS II Severozápad. 

D D.1 III.D.1.1

Financování provozu regionálních 
pracovišť veřejných vysokých škol na 
území Karlovarského a Ústeckého kraje Nadregionální MŠMT 2019-2030 Příprava

První pracovní verze návrhu materiálu pro vládu k rozšíření působnosti některých VŠ do 
Karlovarského kraje byla zaslána MŠMT (Ing. Říhová), kde se 1. 11. 2019 uskutečnilo 
jednání v dané záležitosti za účasti Ing. Bradáče a zástupců MŠMT. Z jednání vyplynulo, že 
materiál je třeba dopracovat, přičemž je možné ho zaměřit na konkrétní vysoké školy. 
Vzhledem k tomu, že dle sdělení zástupců MŠMT financování programu v rámci rozpočtu 
na rok 2020 není reálné, bylo dohodnuto, že další pracovní verze návrhu bude MŠMT 
předložena k jednání cca v měsíci březnu 2020. Co se týče vyčíslení konkrétní finanční 
náročnosti, toto nebylo součástí materiálu, protože nebyl zaměřen na konkrétní fakulty, 
ale obecně. Bude iniciováno jednání se zástupci MŠMT, kraje a NVT.

D D.2 III.D.2.1
Podpora modernizace výuky a obnovy a 
rozvoje materiálně-technického zázemí 
škol a školských zařízení Nadregionální MMR MŠMT 2019-2023 částečně splněno

Došlo k vyhlášení výzvy pro základní školy jako výstup aktualizovaného opatření II.D.2.2. 
Jedná se o výzvu pro ZŠ určenou pro strukturálně postižené regiony s alokací 265 mil. 
Kč(příspěve EU). Stávající opatření je zaměřeno zejména na SŠ, na základě podnětů z 
regionů je připravována aktualizace daného opatření rozšiřující toto opatření obecně na 
školy a školská zařízení ve struktuárlně postižených regionech.
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D D.2 III.D.2.2 Podpora rozvoje vysokého školství 

Nadregionální

MŠMT

2019-2027 Příprava

V kontextu aktivit zástupců Karlovarského kraje byla realizována jednání se zástupy 
MŠMT (Ing. Říhová), kdy na posledním jednání byl představen prvotní návrh materiálů, 
který představil prvotní koncept možnosti posílení financování regionálního vysokého 
školství. S ohledem na termíny nastavování rozpočtu MŠMT bylo dohodnuto, že další 
pracovní verze návrhu bude MŠMT předložena k jednání cca v měsíci březnu 2020. 
Jednání s MŠMT tedy budou pokračovat i v průběhu roku 2020.

E E.2 III.E.2.1
Podpora rozvoje Integrovaného 
záchranného systému

Nadregionální

MV

MMR 2020-2023 Příprava

Jedná se o nadregionální opatření, jehož součástí je také strategický projekt KVK. Dne
27.8. 2019 byl tento projekt řešen v rámci výjezdního zasedání. Hlavním úkolem
Národního výkonného týmu bylo odeslání dopisu na Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových s cílem vyvinout tlak na urychlení procesu při výkupu nemovitostí.
Dne 10. 9. 2019 byli osloveni zástupci HZS Karlovarského kraje, aby NVT zaslali podklady
pro přípravu dopisu. Dne 13. 9. 2019 zástupci HZS Karlovarského kraje zaslali NVT
aktuální stav věci s tím, že podklady pro podpůrný dopis by formulovali až po převodu
předmětných pozemků na ÚPZSVM a po výsledcích jednání s MV - GŘ HZS ČR. Ze strany
NVT bylo realizováno jednání se zástupci ŘO IROP, kdy byla diskutována možnost
podpory této oblasti po roce 2021+. Ze strany ŘO IROP byla potvrzena informace, že se
tato oblast podpory vyjednává v rámci návrhu nástupce programu IROP.

E E.3 III.E.3.1 Specifická podpora bydlení a bytové politiky
Nadregionální

MMR
MŽP 2019-2022 Příprava

Probíhájí pravidelná jednání se zástupci MMR Odboru bytové politiky za účelem řešení 
tohoto opatření.

F F.2 III.F.2.1 Odpadové hospodářství II

Nadregionální

MŽP

2020-2028 Příprava

Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna 
prostřednictvím programu Expanze během léta. Oblast materiálového a energetického 
využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami 
podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak není 
regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START.
Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o 
poskytování obdobné podpory i v období 2021-2027 

F F.2 III.F.2.2
Specifické brownfieldy pro přípravu studií 
využitelnosti

Nadregionální

MMR

2019-2020
Finalizace/Splně
no

Byla vyhlášena 2. výzva umožňující přípravu a tvorbu studií využitelnsoti pro specifické 
brownfieldy na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých 
kasáren armády ČR, Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál 
bývalé vodárny. Na území Moravskoslezského kraje: Frýdek – Místek – Kasárna 
Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava - Rozvojová plocha mezi DOV a Karolínou. 
Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v 
Chomutově.
Ze strany MMR bylo na poradním týmu umožněno regionům pro AP4 definovat 1 další 
specifický BF.

G G.1 III.G.1.1
Dopravní napojení strategického významu 
ve strukturálně postižených regionech Nadregionální

MD
MMR 2019-2022 Příprava Jednotlivé úseky ze strany regionů nadefinovány.

G G.2 III.G.2.1
Příprava analýzy možností úpravy daňové 
soustavy pro zajištění rovnoměrného 
regionálního rozvoje České republiky Nadregionální

MMR

MF 2020-2021 Iniciace 
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