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Úvod 
Předložená Zpráva o realizaci opatření Souhrnné Akčního plánu (dále jen Zpráva o realizaci) se vztahuje 

k již schváleným 3 Souhrnným akčním plánům hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, 

Ústeckého a Karlovarského kraje (dále jen „Akční plány“), které byly potvrzeny vládou ČR.  

V roce 2018 došlo k aktualizaci implementačních zásad, které vstoupily v platnost 1. ledna 2019. Na 

jejich základě došlo k transformaci organizační struktury a přechodu řízení programu RE:START z Úřadu 

zmocněnce vlády do gesce Ministerstva pro místní rozvoj a jím zřízeného Národního výkonného týmu 

RE:START. Současně s těmito změnami došlo pro odstranění disproporcí v implementaci programu 

RE:START k posílení regionálních RSK pro posílení a zajištění individuálního přístupu při zlepšování 

absorpční kapacity v regionech. 
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Aktuální stav naplňování akčních plánů  
Program RE:START neboli proces restrukturalizace výše uvedených regionů je vymezen 7 tematickými 

pilíři: 

 Podnikání a inovace,  

 Přímé investice,  

 Výzkum a vývoj,  

 Lidské zdroje,  

 Sociální stabilizace,  

 Životní prostředí,  

 Infrastruktura a veřejná správa 

Schválením 3. Akčního plánu došlo k aktualizaci některých opatření či jejich sloučení do jednoho atp. 

V rámci těchto pilířů je na základě 1. až 3. Akčního plánu realizováno k datu 30. 9. 2019: 

Tabulka 1 – Přehled naplňování opatření po schválení 3. Akčního plánu v MSK, ÚK a KVK 

POČET OPATŘENÍ CELKEM ALOKACE REALIZACE 

94 Cca 68 mld. Kč 2017 - 2030 

Fáze implementace 94 

příprava a rozpracování 67 

Finalizace/realizace 27 

 

Tabulka 2 – Přehled finančních zdrojů související s realizací opatření 

Popis k 30.9.2019 

Alokace 
daného 
opatření 
v mil. Kč 

Již bylo přiřazeno ke 
konkrétním projektům 
v mil. Kč v roce 2017-

2018 

Již bylo 
přiřazeno ke 
konkrétním 
projektům v 
mil. Kč v roce 
2019 (včetně 
realokací – 
zásobníky 

IROP) 

Výzvy s 
vyhlášením 
v roce 2019  

Celková 
zbývající 
alokace 

opatření v 
mil. Kč na 

2020+ 

Realizovaných/finalizovaných 27 
opatření celkem 

26 317 6 781 2155 
 

6 358 11 190 

Z toho I. G.1.1 (dálnice a silnice 
I.třídy)1 

11 300 3 986 
  

7 314 

                                                           
1 Prostředky určené na I.G.1.1 Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic a silnic I. 
třídy dopravní infrastruktury jsou realizovány v souladu s aktuálně platnou Dopravní sektorovou strategií 2. 
fáze. U ostatních opatření se jedná o prostředky, o které se ucházeli žadatelé ve vyhlášených dotačních výzvách 
vyhlášených pod záštitnou programu RE:START 
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V roce 2019 byly podpořeny konkrétní projekty již v programu Demolice budov v Sociálně 

vyloučených lokalitách (MMR) a dále z programu OP ŽP - výzva č. 136 - Snížit emise stacionárních 

zdrojů, podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných 

regionech. Dále také realokace v programu IROP týkající se zásobníků již uzavřených výzev a podpory 

projektů ze strukturálně postižených regionů. 

Vyhlášené a plánované výzvy pro rok 2019 uvádíme níže v přehledu aktuálně dostupných a 

připravovaných výzev (str. 6 -7).   

 

Výčet 27 opatření, jež lze označit za splněné či v probíhající realizaci:  

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

tohoto programu 

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

EPSILON) 

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

 I.C.2.1 Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA) 

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

 I.C.2.5 Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním 

provozu města Ústí nad Labem - U "SMART" ZONE 

 I.D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

pro VŠ ve strukturálně postižených regionech 

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

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

rekvalifikace) 

 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 

 I.D.2.8 Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené využívání ustanovení § 109a 

Zákona o zaměstnanosti 

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

Zákona o zaměstnanosti 

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

cílovou skupinu 

 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 

 I.D.3.6 Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální mobility 
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 I.E.1.4 Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a 

Moravskoslezského kraje   

 I.F.2.1 Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice v sociálně vyloučených 

lokalitách vč. navýšení alokace tohoto programu 

 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  

 I.F.2.3 Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v Děčíně a 

budovy rakouské dráhy v jeho rámci 

 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 

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

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

Terezín 

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

 G.1.3 Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci železničních tratí 

 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  

Realizace projektů 
K datu 30. 9. 2019 byla v regionech podpořena řada projektů v rámci již vyhlášených výzev z výše 

uvedených programů a opatření a došlo k čerpání na konkrétní projekty v jednotlivých regionech. 

Tabulka 3 – Přehled čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení programu RE:START do 30. 9. 2019 v Kč 

Region 
NUTS II 
Moravskoslezsko 

NUTS II 
Severozápad 

Ústecký Karlovarský Moravskoslezský 

Celkem v Kč 2 687 354 449 2 263 659 640 1 888 158 509 375 501 131 2 687 354 449 

Tato tabulka obsahuje vyčíslení prostředků, které byly již v rámci regionů rozděleny konkrétním žadatelům  
vdotačních výzvách ve vazbě na  program RE:START, nezahrnuje tak prostředky vynaložené na výstavbu dálnic a 
silnlic I. třídy. Dále také neobsahuje alokace aktuálně vyhlášených výzev, jejichž proces hodnocení nebyl ještě 
ukončen. 

Podrobnější přehled čerpání jednotlivých dotačních programů v jednotlivých regionech viz „Příloha č. 

1 – čerpání dotačních programů v rámci strategie RE:START“.  
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Výhled pro rok 2019 

Aktuálně dostupné a připravované výzvy  
V současné době je také celá řada opatření v přípravě či v průběžné realizaci. V rámci programu 

RE:START jsou v roce 2019 otevřeny či plánovány následující výzvy: 

ESIF 

 OP VVV – Smart Akcelerátor II – v této výzvě došlo ke specifickému zvýhodnění strukturálně 
postižených krajů navýšením maximální výše dotace pro každý kraj o 20 mil. Kč. Termín pro 
předkládání žádostí – 31. 10. 2019 (průběžná výzva). 

 OP VVV - Implementace krajských akčních plánů II – v této výzvě dojde ke specifickému 
zvýhodnění strukturálně postižených krajů navýšením maximální výše dotace na jednoho žáka 
oproti ostatním krajům. Termín pro předkládání žádostí je plánovaný od 31. 10. 2019 do 31. 5. 
2021 (průběžná výzva – alokace pro strukturálně postižené kraje 851 mil. Kč). 

 Integrovaný regionální operační program (IROP)/realokace – připravovaná výzva na 
Nízkoemisní a bezemisní vozidla – ve výši 1,8 mld. Kč a také uspokojení zásobníku předchozí 
výzvy č. 20 s žádostmi ze strukturálně postižených regionů za cca 150 mil. Kč.  (1. výzva za 1 
mld. Kč již byla ukončena 2. 10. 2019, podáno bylo 35 projektů s alokací 4,3 mld. Kč, probíhá 
hodnocení). 

 Integrovaný regionální operační program (IROP)/realokace – připravovaná výzva na 
Modernizaci základních škol s předpokládanou alokací 265 mil. Kč a uspokojení části zásobníků 
z výzvy č. 46 a 47 ve výši 44 mil. Kč pro projekty ze strukturálně postižených krajů. 

 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)/realokace  
o NEMOVITOSTI je vyhlášena výzva pouze pro strukturálně postižené regiony v min. výši 

1,4 – 2 mld. Kč pro projekty ze strukturálně postižených regionů.Žádosti je možné 
podávat od 16.10.2019 – 16.3.2020 

o INOVACE – výzva VII. Zahájení příjmu žádostí je od 15.10.2019 do 15.1.2020. Alokace 
výzvy je 3 mld. Kč. Obsahuje díky programu RE:START bodovou bonifikaci 5 bodů pro 
projekty s prokazatelnými dopady do strukturálně postižených regionů. 

o APLIKACE – výzva VII. Zahájení příjmu žádostí je od 16.10.2019 do 15.1.2020. 

Alokace výzvy je 3 mld. Kč. Obsahuje díky programu RE:START bodovou bonifikaci 5 

bodů pro projekty s prokazatelnými dopady do strukturálně postižených regionů. 

o POTENCIÁL – výzva VI. Zahájení příjmu žádostí je od 1.10.2019 do 16.12.2020. 

Alokace výzvy je 1 mld. Kč. Obsahuje díky programu RE:START bodovou bonifikaci 5 

bodů pro projekty s prokazatelnými dopady do strukturálně postižených regionů. 

 Operační program životní prostředí – tzv. Kotlíkové dotace – alokace pro strukturálně 

postižené regiony cca 737 mil. Kč. – probíhá proces hodnocení uzavřených výzev v jednotlivých 

krajích. 

 

Národní dotační tituly 

 Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů – národní dotační program 
Ministerstva průmyslu a obchodu – aktuálně probíhá hodnocení III. výzvy. Výzva č. IV se 
plánuje v 1. polovině roku 2020 s alokací 260 mil. Kč.  

 Program Demolice v sociálně vyloučených lokalitách – další výzva se plánuje s předběžným 

termínem vyhlášení konec roku 2019. 

http://www.restartregionu.cz/
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 Program Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití – 1. výzva je v procesu 
hodnocení a 2. výzva je plánována s předběžným termínem vyhlášení konec roku 2019. 

  ÉTA ( TA ČR) vyhlášená 3. veřejná soutěž. Z celkových 580 mil. Kč, které rozdělí Technologická 
agentura ČR na podporu společenskovědního výzkumu, připadne výhradně pro MSK, ÚK a KVK 
ve specifické alokaci 45 mil. Konec soutěžní lhůty: 31. 10. 2019 

 THÉTA (TA ČR) k připravované 3. veřejné soutěži: - zaměření programu vychází z aktualizované 
Státní energetické koncepce ČR, - podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky má 
3 podprogramy PP1 - Výzkum ve veřejném zájmu, PP2 – Strategické energetické technologie, 
PP3 - Dlouhodobé technologické perspektivy. - plánovaný termín vyhlášení 23. 10. 2019, 
soutěžní lhůta 24. 10. – 19. 12. 2019.  Celková alokace 735 mil. Kč, podpora: PP1 90%, PP2 60%, 
PP3 90%. Specifická alokace pro MSK, ÚK a KVK bude 60 mil. Kč. 

 Státní fond životního prostředí tzv. Kotlíkové dotace – pro strukturálně postižené regiony 

možnost čerpat bezúročních půjče s alokací 740 mil. Kč. 

Plán činnosti pro AP4 
 V roce 2019/2020 proběhne aktualizace Vstupní analýzy a také Aktualizace Strategického 

rámce. Jedná se o pravidelný 3 letý cyklus, který zajištuje ověřování změny stavu ve 

strukturálně postižených regionech a také aktuálnost nastavení a rozsahu 7 definovaných 

pilířů. Tato atkualizace bude realizována i ve vazbě na výstupy Uhelné komise České republiky. 

 V roce 2019/2020 proběhne příprava metodiky pro výběr strategických projektů včetně 

metodiky jejich hodnocení a možné podpory různých fází připravenosti. 

 Dále probíhá příprava 4. Akčního plánu, jehož cílem bude zejména hodnocení implementace 

stávajících akčních plánů a případná aktualizace již schválených opatření tak, aby lépe 

odpovídali potřebám strukturálně postižených regionů.  

 Probíhájí jednání s NOK a ŘO o promítnutí potřeb strukturálně postižených regionů a strategie 

RE:START v rámci územní dimenze do nových operačních programů v programovém období 

2021+. 

 

Bariéry a rizika 
Oblasti, na něž je třeba se zaměřit: 

 Některá opatření nejsou ze strany příslušných rezortů plněna. Hlavním problémem je delší 

časová prodleva či neposkytnutí zpětné vazby od resortů k nastavení harmonogramu. 

V některých případech dochází k odmítnutí splnění úkolu vyplývajícího z usnesení vlády a 

s odvoláním na nedostatek finančních zdrojů, či jiné důvody. Návrh řešení: vláda bude 

průběžně informována a bude vyhodnocovat schopnost naplňování. Současně bude díky 

posílení výkonné role v území průběžně vyhodnocováno naplňování i na úrovni konkrétních 

projektů. 

 Ve výzvách přetrvávají bariéry, které snižují možnost čerpání i efekty v území.            

Návrh řešení: Bude dle možností OP kladen důraz na specifické výzvy, které umožní zohlednění 

potřeb dotčených krajů a efektivnější zacílení prostředků. 

http://www.restartregionu.cz/
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 Návrhy z území pro aktualizace akčních plánů mnohdy nesouvisí s cíli hospodářské 

restrukturalizace nebo jsou poptávána řešení, která již dostatečně nabízí stávající celoplošné 

programy.  

Návrh řešení: díky posílení výkonné role v území bude zlepšena komunikace a posílena 

informovanost regionálních aktérů. Dále je žádoucí v rámci aktualizace strategického rámce 

přesněji definovat, jaké aktivity jsou pro naplnění cílů restrutkuralizace klíčové a jaké lze 

označit za doprovodné. 

 Nedostatečná připravenost konkrétních projektů v území. 

Návrh řešení: zajistit finanční i lidské zdroje na přípravu a development projektů přímo 

v území. 

 Stávající pravidla evropských dotačních programů neumožňující realizaci některých typů 

aktivit. 

Návrh řešení: větší aktivita řídících orgánů (v koordinaci s Národním orgánem pro koordinaci) 

s cílem v odůvodněných případech vyjednat s EK změnu podmínek i v průběhu probíhajícího 

programového období a adekvátně zohlednit implementaci programu RE:START 

v programovém období 2021+. 

 Skrze RESTART není možné podporovat konkrétní projekty, šlo by o formu účelové dotace. 

Návrh řešení: Národní výkonný tým navrhne novou metodiku pro hodnocení a výběr 

konkrétních projektů, po konzultaci v Poradním týmu bude předložena vládě v příštím roce. 

 I přes relativně úspěšnou implementaci není širokou veřejností vnímán dostatečně pozitivní 

přínos programu RE:START  

Návrh na řešení: posílit  proces realizace zejména u zatím neplněných opatření a také  

všeobecné povědomí o cílech a výsledcích programu RE:START. V souvislosti s tím, posílit 

odkaz na program RE:START i v rámci publicity souvisejcícíh dotačních titulů ze strany 

jednotlivých odpovědnýc resortů. 

 

Za nejvýznamnější rizika procesu hospodářské restrukturalizace lze považovat: 

 Přerušení procesu hospodářské restrukturalizace, zvláště když se již podařilo vzbudit zájem 

krajských aktérů a aktivovat je. Znovuzískání důvěry by bylo velice obtížné. 

 Nezajištění potřebných finančních zdrojů nebo poskytování finančních zdrojů opatřením ad 

hoc či významné výkyvy v dostupnosti finančních zdrojů. Všechny tři případy by měly za 

následek ztrátu důvěry krajských subjektů a rozmělnění celého procesu restrukturalizace. 

Platforma pro uhelné regiony v transformaci 
 Platforma 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.  

http://www.restartregionu.cz/
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 Česká republika byla zařazena mezi pilotní země Platformy na jaře 2018 a to právě na základě 

realizované Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a 

Karlovarského kraje. Zástupci Národního výkonného týmu programu RE:START se účastní 

všech relevantních jednání organizovaných Platformou. 

 V současné době se řeší podoba tzv. Transformačního fondu. Z poheldu EK se by se mělo 

jednat o nástroj, který vyjma uhlených hregionů bude podporovat také území směřující 

k dodržení závazku nulové uhlíkové stopy, zatímco jednotlivé členské země považují za 

optimální variantu využití tohoto fondu pouze na transformaci uhelných regionů. V této věci 

se tak stále vedou jednání o konečné podobě a možnostech tohoto Transformačního fondu 

včetně diskuze zda bude realizován v rámci kohezního politiky či nad její rámec. 

Hlavní a očekávané přínosy zařazení českých strukturálně postižených / uhelných regionů:  

 Větší podpora ze strany Evropské komise celému transformačnímu procesu – a to jak nepřímá 
prostřednictvím intenzivní konzultační podpory na úrovni jednotlivých opatření programu 
RE:START, tak přímá prostřednictvím finanční podpory z úrovně ESIF (viz dále v tomto 
materiálu řešená problematika realokací, kdy z úrovně EK byly na konci roku 2018 potvrzeny 
realokace ESIF z nevyužitých prostředků na podporu rozvoje vysokorychlostního internetu ve 
prospěch strukturálně postižených regionů a to prostřednictvím IROP, OPPIK a OPŽP). 

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

 Posílení schopnosti ČR využívat potenciál tzv. komunitárních programů. 

 Vytvoření nových nástrojů přímo zaměřených na uhelné regiony včetně vyčlenění finančních 
prostředků a to se specifickým důrazem na potenciál na úrovni programového období EU 2021 
– 2027, ve vztahu k němuž lze identifikovat potenciál pro navýšení celkového objemu 
finančních prostředků, které by – právě ve prospěch strukturálně postižených, resp. uhelných 
regionů – měla mít Česká republika šanci v tomto příštím programovém období čerpat. 

V únoru 2019 byla realizována návštěva zástupců Platformy, resp. EK v Moravskoslezském kraji, 

návštěva Ústeckého a Karlovarského kraje proběhla v květnu 2019.  

Uhelná komise 
 Dne 30. července 2019 byla vládním usnesením č. 565 ustanovena Uhelná komise, který by 

měla řešit problematiku útlumu těžby a jeho dopadů do strukturálně postižených regionů a 

také na energetickou situaci v celé ČR.  

 Činnosti komise jsou vázány také na program RE:START zejména v oblasti kvantifikace nákladů 

a dopadů odklonu od využití uhlí a související strukturální změny v dotčených regionech.  

 MMR je do činnosti uhelné komise zapojeno mimo jiné jako vedoucí pracovní skupiny řešící 

Identifikací sociálních a ekonomických dopadů do jednotlivých regionů, a to v úzké spolupráci 

s kraji. 

http://www.restartregionu.cz/
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Závěr 
Realizace opatření 1. Akčního plánu až 3. Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace 

Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje ve sledovaném období se zahrnuje  94 opatření 

s plánovanou realizací do roku 2030 s předpokládanou hodnotou 68 mld. Kč. Dosud se podařilo 

zpřístupnit programy s alokací cca 26 mld. Kč, z nich bylo do regionů k 30. 9. 2019 přiděleno téměř 5 

mld. Kč v rámci dotačních výzev a téměř 4 mld. Kč v rámci realizace dálnic a silnic I. tříd. Další výzvy jsou 

průběžně připravovány jak z fondů EU, tak z národních dotačních programů.  

Pozitivně lze hodnotit i přístup Evropské komise, která vnímá program RE:START jako příklad dobré 

praxe pro ostatní evropské státy a aktivně prezentuje tuto činnost České republiky jako vzor pro ostatní 

země. 

Národní výkonný tým programu RE:START, i přes relativně úspěšnou implementaci programu, 

identifikoval aktuální bariéry a budoucí rizika včetně návrhu jejich řešení. 

Následující období bude věnováno pokračování naplňování vládních úkolů dle nastavených postupů, 

prohlubování spolupráce v rámci regionů a příslušných resortů, identifikaci rizik a návrhům na jejich 

eliminaci. Dále bude s vládním usnesením č. 3/2017 připravena aktualizace Strategického rámce 

hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.  

Obecně lze konstatovat, že implementace programu RE:START probíhá až na dílčí výše uvedené výjimky 

v souladu s plánovaným harmonogramem a Implementačními zásadami, je však potřeba zajistit jeho 

systémové financování v rámci nového programového období, podpořit přípravu kvalitních projektů 

v území dotčených regionů a celkově posílat povědomí o implementaci programu RE:START. 
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Seznam použitých zkratek 
Zkratka Význam 

AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 

AP Akční plán 

ESIF Evropské strukturální a investiční fondy 

IROP Integrovaný regionální operační program 

KVK Karlovarský kraj 

MD Ministerstvo dopravy 

MF Ministerstvo financí 

MK Ministerstvo kultury 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSK Moravskoslezský kraj 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 

MZe Ministerstvo zemědělství 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

NVT Národní výkonný tým 

OPPIK Operační program podnikání a inovace 

OPŽP Operační program životní prostředí 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

TAČR Technologická agentura České republiky 

ÚK Ústecký kraj 

ÚP úřad práce 

UV RVVI Úřad vlády – Rada pro výzkum, vývoj a inovace 

ŽP životní prostředí 
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