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ZÁPIS z jednání PS při RSK ÚK
(Cestovní ruch, Ekonomický rozvoj, Infrastruktura a Zaměstnanost)
Dne:
Čas zahájení:
Čas ukončení:
Místo konání:

6. 3. 2020
9:00
11:00
sál č. 208, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48,
Ústí nad Labem

Nedílnou přílohou Zápisu z jednání PS při RSK ÚK je prezenční listina zúčastněných viz Příloha č. 1

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod, zahájení
Aktualizace implementace strategie RE:START
Aktuální dotační příležitosti pro rozvoj ÚK
Regionální predikce trhu práce
Aktuální informace z trhu práce
Coffee break
Posouzení projektových záměrů ve vazbě na regionální strategie
(Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech)
8. Ostatní, diskuse.

1 ÚVOD, ZAHÁJENÍ
Slovo: Bc. Miroslav Vlach





Přivítání. Projektový manažer sekretariátu RSK ÚK, Bc. Miroslav Vlach, přivítal přítomné.
Audiozáznam. Seznámil členy PS se skutečností, že z průběhu jednání bude pořízen
audiozáznam pro potřeby zápisu, následně bude smazán.
Změna Programu jednání. Omluvil vedoucího PS Cestovní ruch, Ing. Jiřího Válku, který
z preventivních důvodů využívá home office a nemůže se dnešního jednání zúčastnit. Bod č. 7
Programu jednání - Posouzení projektových záměrů ve vazbě na regionální strategie, nebude
součástí dnešního jednání. Posouzení projektových záměrů proběhne písemnou formou dle
pokynů Ing. Války (e-mail).
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2 AKTUALIZACE IMPLEMENTACE STRATEGIE RE:START
Slovo: Gabriela Nekolová, DiS.



Změna na úrovní řízení programu RE:START. Gabriela Nekolová, DiS., již není na pozici
národního manažera RE:START, pozice zrušena z důvodu systematizace pracovních míst MMR.
Zbytek týmu RE:START přešel do gesce náměstka pro Regionální rozvoj MMR, Ing. David
Koppitze, aktuálně probíhají VŘ na obsazení pracovních pozic. Regionální pracoviště zůstávají
(Most). Regionální konzultant pro Ústecký kraj je i nadále pí Andrea Langhammerová.



Strategie RE:START a její současný význam. V současné době definuje jaké peníze a z jakých
zdrojů (OP) budou vymezeny pro dotčená území. Vznik strategie před 5 lety jako reakce na
hospodářsky a sociálně znevýhodněné kraje (UK, MSK, KVK) spolu s kontextem útlumu těžby v
budoucích letech. V průběhu let se zintenzivnila debata k problematice transformace
energetiky jak na národní tak evropské scéně. Vláda reagovala v loňském roce vytvořením
Uhelné komise ČR (úkol do 30. 9. 2020 doporučit vládě termín ukončení konvenční uhelné
energetiky). V reakci na to založil Ústecký kraj krajskou Uhelnou komisi (zástupci RE:START,
HSR,…členem Gabriela Nekolová, DiS.). Evropská komise vyvolává tlak na transformaci
energetiky, zároveň připravuje nástroje na podporu transformace. Just transition fund, Fond
spravedlivé transformace, nad rámec „běžných“ dotačních prostředků bude mít ČR přístup
v rámci uvedeného fondu k dalším 14,5 mld. Kč, které budou určeny pouze pro UK, MSK, KVK
+ případná další spoluúčast ČR (v diskuzi). Podmínkou vznik další strategie Územní plán
spravedlivé transformace (nepostačuje RE:START). Zatím není jasné, zda bude vytvořen
samostatný OP na distribuci těchto dotačních zdrojů nebo zdali budou tyto zdroje alokovány
v rámci současných OP. Podporovány budou oblasti alternativních zdrojů energie, vývoj
nových technologií na snižování emisí, výzkum související s těmito problémy a sociální politiku,
rekvalifikaci zaměstnanců, kteří budou v důsledku těchto aktivit propuštěni.



Naplňování programu RE:START. Program zahrnuje 94 opatření, z toho k realizaci posunuto
34 opatření (k 31. 12. 2019). Z časového hlediska probíhá čerpání úspěšně. Pro UK, MSK, KVK
se podařilo do výzev uvolnit 14 mld. Kč. Konkrétní naplnění viz Příloha PS ER_2_AP4_Přehled
realizace opatření v AP1-3_v7_pro další. RE:START do Ústeckého kraje přinesl již přes 2 mld.
Kč. V současné době další hodnocené výzvy. MSK je v čerpání finančních prostředků výrazně
úspěšnější. Zkvalitnit přípravu projektů. Dochází k nedočerpání zdrojů a jejich rozpuštění do
dalších území ČR. Vznik tým RE:START při Ústeckém kraji, cíl – zlepšit absorpční kapacitu. Téma
do dalších PS – Jak nastavit mechanismus, který by podpořil tvorbu dalších projektových
záměrů. Bližší podrobnosti budou podstoupeny na jednání RSK + tripartita ÚK dne 23. 3. 2020.



Aktualizace strategického rámce RE:START. (bude představeno na RSK dne 23. 3. 2020,
v podkladech zatím pracovní verze) Stanovuje tematické a procesní mapy, aktualizace 1 x 3
roky, hlavní řídící dokument. Do materiálu nově zakomponované téma transformace
energetiky.
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Akční plán 4 (AP4). V podkladech pracovní verze. Souhrnný AP – manažerské shrnutí. Obsahuje
deset opatření. Pět je aktualizace předchozích úkolů (již byly součástí AP), 5 zcela nových.
Celkem objem 5,5 mld. Kč (4 mld. EU, 1,5 mld. Kč státní rozpočet). Realizace 2022 – 2030.
Aktualizovaná opatření

1. Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených krajích – v rámci aktualizace
dochází ke spojení dílčích opatření z oblasti vědy a výzkumu (byly řešeny v předchozích AP
samostatně).
2. Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně technického zázemí škol a
školských zařízení – původní opatření, které mířilo na SŠ, se podařilo rozšířit i na ZŠ.
3. Zpracování analýz využitelnosti důlních děl v MSK
4. Specifické brownfieldy (BF) pro přípravu studií a využitelnosti – každý rok je toto opatření
součástí AP a v jeho rámci jsou vládě představeny konkrétní BF, které tím, že je vláda vezme
na vědomí, se stávají oprávněnými příjemci na studie budoucího využití. Takto již byly
z Ústeckého kraje představeny BF v Děčíně a Terezíně. Jak město Terezín, tak město Děčín již
obdržely 2 mil. Kč na zpracování studií, probíhá příprava. V loňském roce se úspěšně zapojil
Chomutov a v letošním roce je třeba nově identifikovat jeden další BF. Bude součástí jednání
RSK dne 23. 3. 2020.
5. Rozvoje digitalizace státní správy a samosprávy a digitalizace služeb pro občany regionů –
doplněno o podporu digitálních platforem, včetně rozvoje a využití 5G sítí. Město Ústí a město
Bílina schváleno testování 5G sítí. Ústecký kraj vytváří platformu s názvem Portabo.
Nová opatření
1. Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem prostřednictvím
outsourcovaných služeb výzkumu, vývoje a poradenství
2. Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako ekonomického odvětví
v Karlovarském kraji
3. Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT – již ten nástroj známe,
vyčerpali jsme téměř 100 mil. Kč, bylo nutno požádat o jeho prodloužení a žádáme o uvolnění
dalších prostředků.
4. Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnost obcí ve strukturálně postižených
regionech
5. Obnovení Slavkovské dráhy – o tomto opatření se vedou ještě intenzivní diskuze.



Strategické projekty Ústeckého kraje. Ústecký kraj předložil 5 projektů (loni) vládě + doprovodné,
letos je příležitost uvedené projekty aktualizovat, doplnit + jeden projekt. Bude součástí jednání
RSK. K dispozici máte materiál k předloženým projektům. Aktuální podklady nemám od ÚK
k dispozici, budou distribuovány před jednáním RSK+HSR-ÚK.
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2.1 DISKUZE
Slovo (otázky): Josef Zoser
Reakce (odpověď): Gabriela Nekolová, DiS.

1. Existuje studie, případně zabývala se vláda tím, která opatření se minula a která opatření
pomohla hospodářskému rozvoji?
Vláda v loňském roce v květnu zasedala a vyhodnotila plnění programu RE:START. Konkrétní
výsledky v území máme (obnoveny BF, výzkumné projekty, provedené demolice …).
Samozřejmě by čerpání mohlo být rychlejší, efektivnější, s tím s Vámi naprosto souhlasím, ale
bohužel není v našich silách změnit přístup některých rezortů, které zůstávají k řešení
konkrétních úkolů poměrně pasivní. Jeden příklad za všechny. Na Ministerstvu kultury (MK)
jsme měli vládou z RE:STARTu uložený program, aby ministerstvo otevřelo konkrétní dotační
tituly na obnovu památek ve strukturálně postižených regionech a to jak památky většího
rozsahu tak lokální, měli na to být postupně v letech uvolněny 3 mld. Kč, ty programy již byly
na MK napsány a Ministerstvo financí na poslední chvíli při schvalování rozpočtu škrtlo tuto
položku MK z rozpočtu. Je na to vládní usnesení, nerespektuje se.
2. Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnost obcí ve strukturálně postižených
regionech disponuje rozpočtem 100 mil. Kč, co s tím lze realizovat?
Snažili jsme se vyslyšet obce, kde je poptávka po těchto projektech. Již nyní slýcháme
připomínky, že k tomu máme Národní investiční plán (NIP), ale ten se zaměřuje na projekty 50
mil. Kč a výše. My tímto opatřením cílíme na tu menší infrastrukturu do obcí. Jestli projde
vládou, netuším. Je to věc, která nebude pravděpodobně moc být financována z operačních
programů, ale bude muset dojít k uvolnění zdrojů ze státního rozpočtu. Velmi často se nám
stává, že ministerstvo akceptuje úkol, vláda řekne ano, ale dáme na něj, jak uvádíte jenom 100
mil. Kč. Což pro nás znamená, když to vydělíme třemi, že na kraj připadne zhruba 30 mil. Kč na
kraj, za které se nám podaří v několika málo obcích něco změnit. Pro tu danou obec je to
zásadní a pozitivní příjem, pro zbytek území, na které se nedostalo, je to negativní. Velmi často
se nám stává, že ze strany příjemců jsme hodnocení pozitivně, RE:START je vnímám jako
efektivní nástroj, který má výsledky a z těch, na které se nedostalo je RE:START kritizován, že
jim nic nepřináší.
Považuji za naprosto tristní, když už se nám podaří potřebné zdroje uvolnit, jako se nám to
stalo u BF na nepodnikatelské využití, že potom z našeho území přijde minimum projektů, tyto
projekty (v počtu 6) je uspokojeno a zbytek peněz zůstane ležet ladem, není ho na co vyčerpat
a rozpustí se ve prospěch zbytku republiky. Tím dochází v následných výzvách ke snížení
alokace, a když se na to ozveme, ministerstva se odvolávají na naší špatnou absorpční kapacitu
v území.
Zároveň bych připomněla, že v současné době jsou v RE:STARTU 3 výzvy na řešení
problematiku BF.
a) Program na nepodnikatelské využití BF (příjemci obce)
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b) Program na BF podnikatelské (plochy a objekty na podnikatelské objekty, příjemci opět
obce, ty následně pronajmou plochy pro další využití podnikatelským subjektům),
c) BF specifické (Děčín, Terezín, Chomutov) – dotační prostředky jsou poskytnuty pouze na
studii, na základě, které se následně rozhodne, z čeho budou tyto projekty financovány.
3. Jsou peníze na architektonickou soutěž či studie, rádi bychom realizovali projekt Ekologické
zábavné centrum v objektu původní textilky?
Předám Vám kontakt na pí Andreu Langhammerovou (Andrea.Langhammerova@mmr.cz),
která s Vámi následně Váš konkrétní projektový záměr probere. Děkuji Vám.
Slovo: Michal Kurfirst
Reakce (odpověď): Gabriela Nekolová, DiS.

1. Strategické projekty jsou v současné době již pevně zafixovány nebo jsou ještě k diskuzi?
V loňském roce byly projekty schváleny v podobě, v jaké je máte v přiložené tabulce.
V květnu bychom měli vládě předložit jejich případnou aktualizaci. O tom, jak bude tato
aktualizace vypadat, se domlouvají aktéři v každém z regionů. My budeme mít příležitost na
společném jednání RSK a tripartity ÚK, dne 23. 3. 2020, schválit novou podobu těchto
strategických dokumentů. Bohužel jsem zatím nedostala podklad, jak by tato aktualizace
měla z pohledu kraje vypadat.
2. Kdo má na starosti přípravu této aktualizace?
Tým RE:START při RSK, který vede kraj. Vysvětlím. Jeden tým RE:START s názvem Národní
výkonný tým (NVT) je na centrální úrovni na MMR, to je ten, který jsem vedla, který má na
starosti vyjednávání s rezorty, vládou a komunikovat problematiku v území. Připravuje
Strategický rámec, přehled o tom jak je plněn Akční plán apod. V loňském roce byla NVT
odejmuta komunikace v území a v každém z krajů byly zřízeny při sekretariátu RSK tříčlenné
týmy, které mají tuto komunikaci zajišťovat. V případě Ústeckého kraje je to tým, který
podléhá vedení pí Ing. Nedrdové, na odboru Strategie a přípravy realizace projektů. Tento
tým je povinen připravit podklady a skrze sekretariát RSK Vám je poslat jako podklady pro
jednání RSK.

3 AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ROZVOJ ÚK
Slovo: Andrea Langhammerová







OPPIK Program nemovitosti / Uhelné regiony – Výzva V
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nemovitosti/nemovitosti-vyzva-v-uhelneregiony/
Program Regenerace a podnikatelské využití BF
http://www.brownfieldy.eu/iv-vyzva/
Připravuje se program na demolice (MMR) – zatím nevyhlášeno
TAČR – 4/2020, nové výzvy – energetika, doprava
https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/
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4 SPECIFICKÝ BF CHOMUTOV
Slovo: Mgr. Hana Nováková





Městské lázně Chomutov – multifunkční objekt (11 tis. m2)
Aktuální stav harmonogram: zažádáno o dotaci na Studii proveditelnosti
Předpokládané náklady 300 mil. Kč

5 REGIONÁLNÍ PREDIKCE TRHU PRÁCE
Slovo: Ing. Dagmar Prošková





Predikce trhu práce. Bude sloužit jako nástroj pro doložení potřeby čerpání dotačních
prostředků v rámci definovaného území. Dostávají do finální fáze, připravuje se webové
prostředí, kde by mělo být k dispozici do konce roku 2020. Dne 23. 3. 2020 na sněmu HSR ÚK,
vystoupí řešitelé MPSV, kteří představí konkrétní řešení a statistické modely.
OP Z+. Došlo k radikálním snížení prostředků OP Z+, současný objem prostředků by nám
neumožnilo realizovat základní aktivity aktivní politiky zaměstnanosti nehledě na ohrožení ve
vazbě na problematiku uhelných regionů. Tuto reakci jsme předložili na vedení MPSV.

6 AKTUÁLNÍ INFORMACE Z TRHU PRÁCE
Slovo: Ing. Dagmar Prošková



Vývoj nezaměstnanosti v lokálních i národních ukazatelích. Česká republika vykazovala
v období 2017-2019 z EU (27) nejnižších hodnot.
o Míra nezaměstnanosti Ústecký kraj 4,3%, celorepublikový průměr 3,1%
(k 31. 1. 2020)
o Chomutov vykazuje dlouhodobě vyšší čísla nezaměstnanosti než Most, nejedná se o
krátkodobou anomálii (k 31. 1. 2020 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 15-64 let
Chomutov 5,34%; Most 4,99%)
o Vznik nových pracovním míst napříč ekonomikou, nejen produktivní část ekonomiky,
ale např. v Ústeckém kraji vzniklo 1300 FTE (plné úvazky 1,0) na pozici asistent
pedagoga (za posledních několik let).
o Nezaměstnanost v mikroregionech viz příloha PS Z_2_Obce_ULK_01_2020.

Dne: 10. 3. 2020

Zpracoval: Bc. Miroslav Vlach

