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Aktuální informace ke strategii RE:START
Naplňování Akčního plánu



Vize Strategie

DLOUHODOBÁ POMOC strukturálně postiženým regionům 2017-2030

Východiskem STRATEGICKÝ RÁMEC, aktualizován v roce 2020 a dosud naplňován 
čtyřmi Akčními plány                 104 opatření,  z toho 38 splněno

Díky RE:START lepší vyjednávací pozice ČR při přípravě Fondu pro spravedlivou 
transformaci – zahrnutí všech tří strukturálně postižených regionů do FST

Základ pro Plán spravedlivé územní transformace podklad pro OPST



Aktuální cíle Strategie

Podpořit ROZVOJ 
PODNIKÁNÍ 

Zlepšovat ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Zlepšovat KVALITU 
VZDĚLÁVÁNÍ

Posílit PŘÍPRAVU 
projektů 

(poradenství)

Podpořit IMAGE  
REGIONŮ 

Zamezit ODCHODU 
obyvatel



Aktuální stav čerpání 

2017 – současnost: na základě vyjednání specifického zvýhodnění (specifických 
výzev, bodového zvýhodnění) a při vytvoření nových dotačních titulů do tří  
strukturálně postižených regionů přišlo více než 9,9 mld. Kč. 

Ústecký kraj
za období 2017-2022
3,3 mld. Kč

Region NUTS II
Moravskoslezsko

NUTS II
Severozápad Ústecký Karlovarský Moravskoslezský

Celkem v 
mld. Kč 5,0 4,9 3,3 1,6 5,0



Stav realizace opatření AP1-AP4

37%

42%

16%

5%

Počet opatření 104

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat

Nedaří se



Pilíř A – Podnikání a inovace

• Revitalizace nemovitostí pro 
podnikání

• Podpora poradenství a služeb na 
podporu podnikání

• Podpora digitalizace a robotizace 

• Podpora  začínajícím podnikům 
• Rozvoj lázeňské infrastruktury a 

podpora lázeňství
• Zvýšení hospodářského přínosu CR v 

regionech

1

4

3

Podnikání a inovace

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat



Pilíř B – Přímé investice

• Program na regeneraci a využití 
brownfieldů pro podnikatelské využití

• Příprava programu na regeneraci 
specifických brownfieldů ve městech a 
obcích

• Komplexní projekt na těžbu lithia v 
Ústeckém a Karlovarském kraji

• Finanční nástroj JESSICA II
• Greenfield a zlepšování kvality a 

využitelnosti stávajících průmyslových zón

1

3

1

Přímé investice

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat



Pilíř C – Výzkum a vývoj

• Zvýhodnění SPR v programech TAČR 
(EPSILON, ETA, THETA   a další)

• Analýzy na podporu rozvoje 
autonomní mobility

• Specifická podpora VaV v SPR
• Využití geotermální energie v SPR
• Výzkumné programy TA ČR

• Podpora VaV ve strukturálně 
postižených krajích

• Vědecko- popularizační činnosti
• Podpora příchodu kvalifikovaných 

výzkumných a dalších vysoce 
kvalifikovaných pracovníků

6

4

3

Výzkum a vývoj

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat



Pilíř D – Lidské zdroje

• Podpora vysokých škol
• Podpora SŠ – IKAP (bonifikace SPR – AJ, 

kariérové poradenství a další)
• Opatření na podporu zaměstnanosti
• …….

• Podpora celoživotního vzdělávání
• Modernizace ZŠ a SŠ
• Transitní sociální podnik
• Rozvoj aktivit ÚP v regionech

• Slaďování rodinného a pracovního života
• Revize investičních pobídek a jejich 

efektivita

17

7

2

Lidské zdroje

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat



Pilíř E – Sociální stabilizace

1

10

2

5

Sociální stabilizace

Hotovo

V realizaci

Nutno
iniciovat

Nedaří se

• Opatření pro řešení zadluženosti (činnosti ÚP)
• Podpora investic do zdravotnictví
• Analýza potřeb regionů pro integraci 

zahraničních pracovníků
• ….

• Analýza potenciálu tzv. „stříbrné ekonomiky“

• Komunitní život a sociální služby
• Rozvoj venkovských oblastí v SPR

• Podpora lékařského a nelékařského personálu 
• Podpora investic do záchrany kulturního dědictví 
• Podpora záchrany národních kulturních památek
• Podpora zdravotnické infrastruktury KVK
• ….



Pilíř F – Životní prostředí

• BF pro nepodnikatelské využití 
• Demolice v SVL Akcelerace čerpání alokace 

programu řešení ekologických škod
• Revitalizace Krušných hor
• Příprava studií pro specifické BF

• Bezpečné kraje
• Snížení nebezpečnosti provozu Spolchemie
• Využití potenciálu přečerpávacích 

elektráren v SPR

• Podpora občanské vybavenosti
• Fond na podporu přípravy SP
• Centra veřejných energetiků
• Rozvoj OZE a komunitní energetiky
• Zlepšení kvality ovzduší
• ……

9

13

3

Životní prostředí

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat



Pilíř G – Infrastruktura a veřejná 
správa

3

3

3

Infrastruktura a veřejná správa

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat

• Napojení Podkrušnohorské výsypky
• Prioritní dopravní infrastruktura v SPR
• Modernizace železničních tratí

• Dopravní napojení strategického významu
• Studie pro analýzu obnovy Slavkovské 

dráhy
• Systémový přístup – kamionová doprava

• Digitalizace státní správy
• Analýza možností úpravy daňové soustavy
• Rozvoj regionálního letiště v KVK



Čerpání  v Ústeckém kraji

• Čerpání téměř 3,35  mld. Kč

Kde se daří čerpat Čerpání v Kč
Regenerace brownfieldů 511 171 280

Demolice budov v SVL 118 869 968

Infrastruktura ZŠ pro uhelné 
regiony
OP VVV pro VŠ v SPR

279 866 479

855 293 287 
OP PIK program Nemovitosti 245 627 772



Příklady úspěšných projektů – pilíř A

• Kde se daří čerpat

NEMOVITOSTI - V. Výzva – Uhelné 
regiony

• Stavba provozovny kopírování a 
tisku

• Provedení výstavby nové provozovny na 
místě již nevyhovujícího stávajícího 
objektu, vytvoření vyhovujícího zázemí pro 
podnikatelské aktivity a možnost dalšího 
rozvoje.

• Dotace cca 7,4 mil. Kč

Foto: po výstavbě



Příklady úspěšných projektů – pilíř D

• Kde se daří čerpat

Výzva 92.IROP Infrastruktura 
ZŠ pro uhelné regiony 

• V Ústeckém kraji podpořeno 
cca 30 základních škol 

• Dotace celkem 280 mil. Kč. 

• Foto: po modernizaci učeben



Příprava 5. aktualizace Akčního plánu
- Návrhy opatření



Harmonogram přípravy AP5

• Březen - společná jednání RSK + tripartita - Zpráva 
o realizaci 2021, příprava AP5

• Duben - srpen - semináře, workshopy: 
stakeholdeři, regiony, ministerstva, PS, SRR21+

• Průběžně sběr dat - primárně přes systém ISPZ
• Květen – červen – projednání opatření s garanty 

dle pilířů
• Červenec – srpen - rozeslání návrhů k aktualizaci 

AP5 pro společné jednání RSK + tripartita 
k připomínkám a doplnění

• Červenec – srpen – kooperace s resorty 
k jednotlivým opatřením

• Srpen – semináře v krajích k představení AP5: 
24.08. v KVK, 25.08. v ÚK, 29.08. v MSK

• Září - říjen – projednání AP5 na jednáních RSK 
• Září - říjen - VPŘ, MPŘ
• Konference restrukturalizace – 16.09.2022
• Předložení AP5 na jednání vlády ČR do 31.10.2022

Harmonogram 
přípravy AP5



Sběr dat pro přípravu AP5

• Sběr dat prostřednictvím 
systému ISPZ – identifikováno 
175 projektových záměrů

• E-mailová komunikace –
zajištěno 95 projekt. námětů

• Semináře prezenční i on-line 
formou - informováno cca 520 
účastníků      

14 aktualizovaných opatření 
2 nová opatření 

Sběr dat pro 
přípravu AP5



Struktura Akčního plánu

• Rozdělení podle tematických 
pilířů Strategického rámce 
hospodářské restrukturalizace

• Každý pilíř členěn na opatření, 
která přispívají k naplňování 
strategických cílů

Struktura Akčního 
plánu 



5. Akční plán

• Zahrnuje 16 opatření, z toho 14 
opatření aktualizovaných a 2 nová

Nová opatření:
• V.C.2.1 - Specifická podpora 

aplikovaného výzkumu a inovací pro 
SPR v rámci programu SIGMA

• V.G.1.1 – Příprava analýzy možností 
strategického rozvoje nabíjecí 
infrastruktury v hustě zastavěných 
městských oblastech hlavních sídel 
ÚK, MSK a KVK do roku 2025

5. Akční plán



Přehled opatření v AP5

Pilíř Číslo Název opatření

PI
LÍ

Ř 
A

V.A.1.1
Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech 
prostřednictvím investic do nemovitého majetku

V.A.1.2 Program na podporu modernizace technologií firem

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

PI
LÍ

Ř 
B

V.B.2.1
Příprava programu zaměřeného na regeneraci specifických brownfieldů směřujících  k 
jejich dalšímu efektivnímu využití

PI
LÍ

Ř 
C V.C.1.1

Specifická podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro strukturálně postižené 
regiony v rámci programu SIGMA

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

PI
LÍ

Ř 
D V.D.2.1

Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství, kariérové vzdělávání a příprav na 
zaměstnání v kontextu výzev spojených s transformací regionů

V.D.3.1 Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků

Nové

Aktualizované



Přehled opatření v AP5
PI

LÍ
Ř 

E

V.E.1.1 Podpora komunitního života
V.E.2.2 Podpora integrace zahraničních pracovníků

V.E.3.1 Komplexní obnova sídlišť (Specifická podpora bydlení a bytové politiky)

V.E.4.1
Podpora živého umění, kulturních a kreativních odvětvích ve strukturálně postižených 
krajích

PI
LÍ

Ř 
F V.F.1.1

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)

V.F.1.2 Adaptace území na dopady změn klimatu
V.F.2.1 Přechod k oběhovému hospodářství

PI
LÍ

Ř 
G

   
 

V.G.1.1
Příprava analýzy možností strategického rozvoje nabíjecí infrastruktury v hustě 
zastavěných městských oblastech hlavních sídel ÚK, MSK a KVK do roku 2035

Nové

Aktualizované



Hlavní rozvojové projekty v AP5

• Definování kategorie tzv. 
Strategických projektů

• V rámci schvalování AP5 návrh 
změny názvu této kategorie 
projektů, a to na 

„Hlavní rozvojové projekty“

Hlavní rozvojové 
projekty/

Strategické 
projekty



Hlavní rozvojové projekty  ÚK

1. Systematická stabilizace a 
revitalizace vodních ploch, 

vzniklých ve zbytkových 
jámách po těžbě uhlí a 

navazujícího území – vazba na 
Green Mine

2. Zvýšení kvality středního 
školství

3. Alternativní zdroje 
energie - vazba na GET 

Centre UJEP, SYNERGIS, R.U.R.

4. Bateriová úložiště – ČEZ –
vazba na projekty 

Gigafactory, Těžba lithia na 
Cínovci

5. Testování autonomních 
systémů

6. Multifunkční průmyslová 
zóna budoucnosti – PZ 
Triangle – v zóně bude 
realizován H2 Energy



Předpokládaný finanční rámec  AP5

Rok Celkem v mil. Kč
Nároky na resorty/kraje

ESIF + FST +
Modernizační Fond

Alokované Zvýšené

2023 853 13 840

2024 872 32 840

2025+ 9 525 125 9 400

Celkem 11 250 170 11 080



Diskuse a připomínky



Ing. Miloš Soukup
Vedoucí oddělení Restart

e-mail: milos.soukup@mmr.cz

Regionální kancelář Ústecký kraj
Ing. Andrea Langhammerová
Regionální konzultantka ÚK

e-mail: andrea.langhammerova@mmr.cz

Veronika Gažůrová
Koordinační, projektový a programový pracovník

e-mail: veronika.gazurova@mmr.cz

www.restartregionu.cz
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