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ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY EKONOMICKÝ ROZVOJ
PŘI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCI ÚSTECKÉHO KRAJE,

které se konalo dne 31. 3. 2016 v 10:30 – 12:00 hodin zasedací místnosti číslo 559 v 5. 
patře budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48 v Ústí nad 
Labem.

Přítomní členové: dle Prezenční listiny

Program zasedání:
1 Aktuální informace z úrovně nejvýznamnějších operačních programů evropských 

strukturálních fondů a nově připravovaných národních dotačních titulů (+ dotazy, 
diskuse).

2 Informace k vyhlášenému dotačnímu programu „Demolice budov v sociálně 
vyloučených lokalitách“ (+ dotazy, diskuse).

3 Informace k připravovanému/vyhlášenému (pozn. – dle aktuálního stavu, očekává se 
vyhlášení programu v nejbližších dnech) programu na podporu „Regenerace a 
podnikatelské využití brownfieldů“ (+ dotazy, diskuse).

4 Informace k dalšímu postupu zpracování Strategie hospodářské restrukturalizace 
Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje (+ dotazy, diskuse).

5 Další informace významné z pohledu zaměření PS „Ekonomický rozvoj“, diskuse, 
závěr.

Zasedání pracovní skupiny (PS) bylo zahájeno přivítáním přítomných a představením 
sekretariátu Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK ÚK)

Ing. Alexandra Zdeňková - vedoucí sekretariátu, PL: 475657993, MOB: 778448293 
Ing. Věra Strnadová - administrátor sekretariátu,  PL: 475657592, MOB: 778448292 
Mgr. Martina Pražáková - pracovnice sekretariátu, PL: 475657643,  MOB: 733785081
Bc. Lenka Vaňková - pracovnice sekretariátu, PL: 475657591, MOB: 778448290
Ing. Josef Svoboda - zpracovatel Regionálního akčního plánu, PL: 475657510,  MOB: 
733677745  

Dále byli přítomní požádáni Bc. Karlem Tichým, DiS., manažerem projektů HSR – ÚK 
o identifikaci bariér bránících v podávání žádostí v operačních programech
programového období 2014-2020. Může se jednat o problémy na úrovni vymezení 
žadatele, nastavení indikátorů či jiná omezení. Připomínky nelze vyjadřovat ke 
skutečnostem, které jsou dány rámcem operačních programů. Bariéry, které budou na 
příslušné ministerstvo předloženy do poloviny dubna 2016, mají šanci na zohlednění 
v nově připravovaných výzvách na rok 2017.
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Bod č. 1 - 1 Aktuální informace z úrovně nejvýznamnějších operačních 
programů evropských strukturálních fondů a nově připravovaných národních 
dotačních titulů (+ dotazy, diskuse).
Vedoucí PS p. Nekolová DiS. informovala o zpracování základní teze programu na 
podporu pracovních příležitostí (MPO). Je navržen 4letý program, kdy bude každý rok 
uvolněna částka 500 mil. Kč. Příjemci budou subjekty z Ústeckého, Karlovarského a 
Moravskoslezského kraje (proběhne debata k možnému rozšíření spektra příjemců i na 
žadatele z dalších hospodářsky problémových regionů).
K prvnímu připomínkování rozešle vedoucí PS p. Nekolová mezi členy PS návrhovou 
podobu programu, konečné připomínkování proběhne v rámci jednání o státním 
rozpočtu na rok 2017. První výzvy by tedy mohly být vyhlášeny v roce 2017. 

Byl prezentován též zájem o zřízení specifického dotačního programu na podporu 
výzkumu, vývoje a inovací ve strukturálně postižených krajích. Ústecký kraj potřebuje 
jiný typ podpory, než ostatní kraje.

Bod č. 2 - Informace k vyhlášenému dotačnímu programu „Demolice budov 
v sociálně vyloučených lokalitách“ (+ dotazy, diskuse).
V současné době je vyhlášena výzva Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
z programu Podpora revitalizace území (gesce MMR). Ukončení předkládání žádostí: 
29. 4. 2016
Program je zaměřen na podporu demolic budov v obcích, které mají ve svém katastru 
sociálně vyloučenou lokalitu. Cílem podprogramu je připravit území pro jeho 
plnohodnotné využití v dalším rozvoji obce.
Odkaz:
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-
Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2016

Tento program řeší problém měst v rámci kraje a zároveň v rámci ČR. Z tohoto důvodu 
je zpracován systém bonifikací, aby strukturálně postižená města měla větší šanci na 
bodové ohodnocení žádostí. Bude potřeba doplnění dalších informací od obcí, které 
mají na svém území SVL.

Je řešena možnost dalšího dotačního podtitulu a to pro případ, že objekt k demolici 
(který přitom svým charakterem ohrožuje životy a zdraví občanů) je soukromým 
majetkem a pro jeho sanaci je tedy potřeba jej vykoupit. 

Doporučení – sledovat bonifikace a projekty na ně „napasovat“
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Bod č. 3 - Informace k připravovanému programu na podporu „Regenerace 
a podnikatelské využití brownfieldů“ (+ dotazy, diskuse).

V současné době probíhá vypořádání připomínek programu připraveného z úrovně 
MMR na MF, ÚHOSu, MŽP… Až bude nalezena shoda, materiál bude předložen na 
vládu a program bude vyhlášen - předpoklad do konce dubna 2016. Předpokládaná 
alokovaná částka programu (2,6 mld. Kč) bude uvolňována postupně v letech 2017 –
2023).

Žadatel o podporu z tohoto programu bude muset území brownfieldu sanovat, případně 
zregenerovat tak, aby bylo možné jeho budoucí využití ve prospěch rozvoje dané 
lokality.
Dotaz - Je možné, aby v návrhu projektu byl už návrh, kdo bude území brownfieldu (či 
objekt v jeho rámci) dál využívat a pro jaké účely?
Odpověď – V tomto ohledu je nutné dodržovat zákon o veřejných zakázkách, zároveň 
pak i pravidla veřejné podpory, dotaz bude předán dále k řešení v rámci vypořádávání 
připomínek k programu.
Dotaz – V případě, že obec bude revitalizovat objekt, může v něm ona sama provozovat 
následnou činnost? Může revitalizovat pro svoji organizaci?
Odpověď – Bude zjištěno a budeme informovat.

Rozdíl mezi programem vyhlášeným MMR (demolice) a MPO (brownfieldy):
MMR – řeší nepříznivý stav týkající se staveb, které svým charakterem ohrožují 
lokalitu, v níž se nachází, neřeší následné využití daného území
MPO – v rámci regenerace brownfield se naopak jako zásadní jeví potenciál budoucího 
využití daného území / lokality.

Bod č. 4 - Informace k dalšímu postupu zpracování Strategie hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje (+ dotazy, 
diskuse).

Cílem restrukturalizační strategie je pojmenování a kvantifikace problémů a jejich 
vazeb, soubor konkrétních opatření systémových (legislativních) a finančních, skrze 
které by bylo možné řešit regionální problémy. Součástí bude akční plán řešení, 
evaluační nástroje a také návrh finančních zdrojů, ze kterých bude možné problematiku
řešit.
Analytická část byla dokončena 29. 2. 2016. Příprava návrhové částí bude zahájena 
v dubnu 2016, kdy bude nastavena struktura dokumentu, harmonogram přípravy. 
V květnu budou probíhat první práce na opatřeních návrhové části, diskutováno 
v pracovních skupinách meziresortních týmů, kde jsou zastoupeny jednotlivé kraje. 
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Do konce srpna 2016 by měla být návrhová část připravena do podoby konzultací 
včetně konzultací členy PS ER. Proces vyvrcholí předložením vládě do konce 
listopadu 2016.

Možným problémem by mohla být situace, kdy by navržená strategie podléhala řízení
SEA, které je časově náročné.  Je možné, že řízení SEA nebude podléhat strategie jako 
taková, ale samotná návrhová opatření, resp. programy rozvoje / podpory řešených 
regionů, které budou ze strategie vycházet..

Dotaz – Na návrhovou část je málo času, počítá se již se zapracováním řešení
problematiky dalšího (ne)pokračování těžby?
Odpověď – Ne, toto řešení otázky (ne)pokračování těžby není ambicí této strategie.. 

Bod č. 5 - Další informace významné z pohledu zaměření PS „Ekonomický 
rozvoj“, diskuse, závěr.

13. – 14. 6. 2016 bude probíhat Podnikatelské fórum Ústeckého kraje, na kterém bude
Ústecký kraj prezentován nejen jako místo vhodné k podnikání, ale i prostor pro rozvoj 
významných strategických partnerství mezi firmami, školami, prostor s vysokým 
potenciálem pro rozvoj výzkumu a vývoje, rozvoj vysokého školství apod. Prostor 
v jeho rámci bude věnován i diskuse návazné na výše řešené dotační programy a 
v neposlední řadě i problematiku hospodářské restrukturalizace.
-

Zápis zpracovala: Bc. Lenka Vaňková ve spolupráci s Bc. Karlem Tichým
Dne: 6. 4. 2016

Přílohy:
- Program zasedání
- Prezenční listina
- Vstupní analýza Strategie hospodářské restrukturalizace 
- Základní makroekonomická analýza
- Dotaz – Bariéry PS




