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Schválení Řídící skupiny Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027  
   
Základní strategickou koncepcí rozvoje Ústeckého kraje je Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého 
kraje, jejíž aktualizace byla provedena v roce 2010. Vzhledem k řadě významných událostí, které se 
od té doby udály a ovlivňují či budou ovlivňovat Ústecký kraj v následujících letech, jsme připravili 
záměr pořízení nového dokumentu, Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 (SR ÚK 2027).  
 
Zadání strategie předpokládá, že proces přípravy návrhové části bude pod vedením Řídící skupiny. 
Vzhledem ke struktuře obsazení Regionální stálé konference a účelu jejího ustavení se jeví jako 
vhodné využít ji pro výkon Řídící skupiny Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027.   
 
Úlohou řídící skupiny bude zejména: 
- projednat a odsouhlasit závěry analytické části strategie – 11/2016 
- projednat a odsouhlasit závěry SWOT analýz  – 11/2016, 01/2017 
- projednat a odsouhlasit strukturu návrhové části dokumentu – 01/2017 
- odsouhlasit pracovní skupiny – vzhledem ke snaze o uplatnění územní dimenze dle Typologie území 

ÚK schválené RÚK, se pracovní skupiny RSK, které nejsou postaveny územně, nejeví jako 
vhodné. Pracovní skupiny budou vytvořeny na základě výsledků analytické části a struktury 
strategie. – 01/2017 

- projednávat závěry z pracovních skupin – 04/2017 
- schválit stanovisko RSK k finálnímu návrhu dokumentu – 09/2017 
 
Dokončení a schvalování SR ÚK 2027 Zastupitelstvem Ústeckého kraje předpokládáme ve 2. pol. 
2017. 
 
Cíle a úloha SR ÚK 2027: 

Obecné: 
1) Pořízení základního rozvojového dokumentu kraje dle z. č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje 

2) Podklad pro hodnocení souladu projektů do evropských a národních programů se 

strategickými záměry na úrovni kraje 

3) Podklad pro diskuzi o potřebách kraje pro přípravu národních dotačních programů 

4) Definování směřování kraje po roce 2020 (příprava dalšího období ESIF) 

Specifické: 
5) Návrh struktury SR ÚK tak, aby odrážela strategie na národní úrovni (SRR ČR 2014 – 2020, 

Česká republika 2030, Strategie restrukturalizace MSK, ÚK a KK) a případně i evropské priority.  

6) Zpřehlednění vazeb mezi SRR ČR                  SR ÚK                 PRÚK 

7) Metodické řešení tak, aby strategie jako základní rozvojový dokument byla dostatečně obecná 

pro konkretizaci v návazných dokumentech (např. PRÚK) a řešila územní specifika typologicky 

odlišných částí kraje (dle Typologie území ÚK zpracované UJEP). Strategii řešit jen do úrovně 

Priorit a jejich cílů a ještě opatření a jejich cíle, ale již ne konkrétní aktivity. 

8) Priority a opatření budou řešeny specifické podle definované typologie území 



                               
                             REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE ÚSTECKÉHO KRAJE 
                                              CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000037 
 
 

 

9) Budou vymezeny regiony, které vyžadují zvýšenou pozornost při realizaci podpory z krajských, 

národních a evropských zdrojů. 

10) Stanovení monitorovacích indikátorů ve vazbě na jejich dosažitelnost a vypovídací schopnost 

Strategie rozvoje kraje bude zastřešujícím dokumentem, který definuje největší problémy, úkoly a 
výzvy, které budou mít zásadní význam pro harmonický rozvoj kraje ve všech jeho částech  a navrhne 
cesty k jejich řešení v horizontu cca 10 let. Na její přípravě budou přímo participovat zástupci 
nejdůležitějších aktérů v kraji a všechny ostatní subjekty vč. veřejnosti v rámci veřejného projednání. 
Tímto by měl dokument sehrávat funkci zastřešujícího rozvojového dokumentu pro veřejnou sféru, 
podnikatelský a neziskový sektor, atd. při koncipování jejich strategií a využívání evropských či 
národních dotačních nástrojů.  
Dokument stanoví pouze konsenzuálně přijatý rámec a společné rozvojové cíle, nebude žádným 
způsobem zasahovat do kompetencí jiných subjektů ani ovlivňovat jejich vzájemnou konkurenci, 
vyjma definování nástrojů pro eliminaci hospodářského, sociálního nebo environmentálního 
zaostávání vymezených regionů.  
Stane se také podkladem pro argumenty podepřenou diskuzi s ústředními orgány při přípravě 
celostátních rozvojových dokumentů a podpůrných nástrojů a také podkladem pro přípravu nového 
programového období EU po roce 2020. Je jisté, že toto období bude pro Českou republiku výrazně 
chudší (z pohledu finanční podpory ze Strukturálních a investičních fondů EU), než současné a proto 
bude třeba správně definovat a zdůvodnit krajské priority. 
 
Zadání bylo schváleno Radou Ústeckého kraje a nyní probíhají analytické práce. 
 
 
Zpracoval: Ing. Josef Svoboda, odbor regionálního rozvoje 
 


