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ZÁPIS
ZE SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN INFRASTRUKTURA A
EKONOMICKÝ ROZVOJ
PŘI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCI ÚSTECKÉHO KRAJE,

které se konalo dne 28. 6. 2017 v době od 10:00 do 12:00 v zasedací místnosti číslo 559
v 5. patře budovy A Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48 v Ústí
nad Labem.
Přítomní členové a hosté: dle Prezenční listiny
Program zasedání:
1. Aktualizace Regionálního akčního plánu 2017 (RAP 2017)
2. Akční

plán

Strategie

restrukturalizace

Ústeckého,

Moravskoslezského

a Karlovarského kraje
3. Výsledky 3. podnikatelského fóra
4. Různé – aktualizace Statutu a Jednacího řádu PS, výsledky mapování
rozvojových potřeb v sociální oblasti – výsledky za Ústecký kraj, Informace
Strategie rozvoje ÚK do roku 2027
5. Diskuze, podněty z území, závěr

Společné zasedání Pracovních skupin Infrastruktura a Ekonomický rozvoj zahájil
Ing. Svoboda přivítáním účastníků a představením programu.

Bod č. 1 Aktualizace RAP 2017
Ing. Svoboda informoval o aktualizaci Regionálního akčního plánu ÚK a o jeho využití
jako podkladu pro řídící orgány operačních programů pro ověřování absorpční
kapacity, připravenosti na výzvy,…..atd. Pracovní verze RAP ÚK 2017 bude odeslána
na MMR ke konci července 2017, finální podoba schválená RSK ÚK pak ke konci září
2017.
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Přítomní byli informováni o proběhlém sběru projektů od různých subjektů v kraji přes
aplikaci RAP, která je umístěna na stránkách RSK ÚK http://rskuk.cz/. Na základě
tohoto sběru a zaktualizovaných loňských projektů zpracoval p. Svoboda podklad pro
tvorbu RAP, který účastníkům jednání představil (podklad obdrželi členové PS
elektronicky společně s programem). Byly využity aktivity RAP ÚK tak, jak byly
definovány v loňském roce, zaktualizovány byly finanční objemy jak celkové za danou
aktivitu, tak dílčí po jednotlivých letech 2017, 2018 a 2019. Ing. Svoboda seznámil
přítomné s aktivitami, které je možné financovat prostřednictvím IROP, OP ŽP a OPD.
Aktivity RAP, které je možné financovat prostřednictvím OP PIK, nebyly definovány
vzhledem k tomu, že nebyly do aplikace RAP vloženy pod tento program žádné
projekty. Vysvětlujeme si to nezájmem podnikatelských subjektů sdílet své záměry.
Ing. Svoboda vyzval přítomné o případné zaslání větších projektů, které se
v podkladech neobjevily.
Místní akční skupiny, které působí na území ÚK, nevkládaly projekty do aplikace,
pouze odevzdaly přehled jejich alokací na výzvy v konkrétních SC v excelovské
tabulce. Souhrnná data za MAS budou přílohou RAP ÚK. Ing. Svoboda požádal o
zaslání podkladů od těch MAS, které tak dosud neučinily.
Přítomní byli na závěr požádáni o zaslání případných nápadů, jak potenciální žadatele
motivovat ke vkládání projektových záměrů do aplikace RAP. Bylo zmíněno, že
aplikace je otevřena nepřetržitě, je možné vkládat projektové záměry i v průběhu roku a
již vložené záměry také průběžně aktualizovat či mazat.
V následující části seznámil Ing. Svoboda účastníky zasedání s výsledky hodnocení
plnění RAP ÚK 2016. Podkladem byla data z MS2014+ k 31. 12. 2016. Kompletní
zpráva o hodnocení plnění RAP 2016 je k dispozici na webových stránkách RSK ÚK
zde: http://rskuk.cz/dokumenty. Na stejném odkaze je k nahlédnutí umístěna také
Výroční zpráva RSK ÚK.
Ze strany MAS byl projeven zájem o data ze systému MS2014+ k vyhodnocení
operační programů na jejich území. Data je možné poskytnout, ale bylo upozorněno na
skutečnost, že někteří žadatelé neuvádějí území dopadu až na úroveň obcí i přesto, že
tam dopad mají. Je to dáno i nejednotným přístupem řídících orgánů, kdy např. ŘO
OPZ směřuje žadatele k uvádění území dopadu jen na úroveň krajů. Nicméně pro
statistické a analytické potřeby by bylo vhodné sjednotit požadavky na žadatele napříč
operačními programy, aby tam, kde to je možné, uváděli území dopadu až na úroveň
obcí nebo minimálně ORP. Tímto tématem se na svém zasedání dne 26. 6. 2017
zabývala také Pracovní skupina Zaměstnanost a bude jej iniciovat jako podnět
k projednání na zasedání Národní stálé konference, které proběhne 5. 9. – 6. 9. 2017.
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Bod č. 2 Akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského
a Karlovarského kraje
V bodě 2 programu se slova ujal Bc. Tichý, který zastupoval vedoucí Pracovní skupiny
Ekonomický rozvoj Gabrielu Nekolovou, DiS. V úvodu informoval přítomné o
odložení projednávání Akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje vládou ze dne 26. 6. 2017 pravděpodobně na
termín 10. 7. 2017 nebo 24. 7. 2017. Důvodem odložení byly zejména nové požadavky
některých ministrů, které je nutné dořešit.
Společně s AP budou na vládu předložena dvě usnesení – 1) usnesení, jehož obsahem je
schválení souhrnného akčního plánu a uložení úkolů jednotlivým ministrům včetně
úkolu pro ministra financí k zajištění financování a 2) usnesení, které ukládá ministru
financí, aby ve státním rozpočtu v rámci rozpočtové rezervy byla nově vytvořena
kapitola Strategie hospodářské restrukturalizace a do ní byly každoročně vkládány
finanční prostředky potřebné pro implementaci AP pro příslušný rok.
Následně byli přítomní informováni o Konferenci restrukturalizaci, která proběhla 1. 6.
2017, za účasti předsedy vlády ČR, ministrů, zástupců parlamentu ČR, vládního
zmocněnce a dalších, na které byl návrh souhrnného AP podpořen.
Během zpracování Akčního plánu (AP) bylo nutné řešit některá konkrétní opatření tak,
aby souhrnný akční plán nezavdal nutnost schvalování EIA, SEA, NATURA apod. a
byl včas připraven pro jednání vlády ČR. Opatření, která se z tohoto důvodu nedostala
do AP, budou řešena v rámci jeho aktualizace, která bude zahájena po schválení tohoto
AP. Je počítáno s vytvořením dostatečného prostoru pro případné posuzování vlivů
vybraných opatření na životní prostředí.
V okamžiku schválení AP bude zahájena jeho implementace a zároveň bude zahájena
jeho aktualizace na další období. Informace o dění v rámci hospodářské
restrukturalizace naleznete zde www.restartregionu.cz

Bod č. 3 Výsledky 3. podnikatelského fóra
5-6. 6. 2017 proběhlo ve spolupráci Ústeckého kraje spolu s HSR ÚK 3. Podnikatelské
fórum s podtitulkem – Nové technologie – šance pro restart regionu, kterého se
zúčastnilo cca 240 hostů a vystupujících. Jedná se o jednu z největších akcí v oblasti
podnikání v Ústeckém kraji. Zaměření fóra také odpovídala skladba vystupujících,
podrobnosti naleznete na www.forumusteckykraj.cz.
Ze strany Bc. Tichého bylo také vyzdvihnuto téma těžby lithia. V současné době je
povolena výtěž z výsypky na Cínovci, která nijak nezatěžuje životní prostředí.
Hlubinná těžba ještě není rozjetá, probíhají jednání a rozjezd je možné očekávat
v horizontu několika let. Už nyní se však ozývají názory, že těžba lithia bude
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nahrazovat těžbu hnědého uhlí. Na toto je však reagováno, že těžba se rozjede
v případě, že budou splněny všechny zákonné podmínky a bude vše v souladu
s podmínkami ochrany krajiny. Cílem není surovinu v kraji pouze vytěžit, ale také
v kraji zpracovat, vytvořit zde celý produkční řetězec.

Bod č. 4 Různé – aktualizace Statutu a Jednacího řádu PS, výsledky mapování
rozvojových potřeb v sociální oblasti – výsledky za Ústecký kraj, Informace
Strategie rozvoje ÚK do roku 2027
V úvodu projednávání bodu č. 4 Různé předal p. Svoboda slovo člence sekretariátu
RSK ÚK Bc. Vaňkové, která přítomné seznámila s návrhem změn v Jednacích řádech a
Statutech pracovních skupin. Členové pracovních skupin obdrželi dokumenty v režimu
změn v podkladech zaslaných elektronicky. Nikdo k tomuto neměl připomínky. Změny
budou schváleny na podzimním zasedání RSK ÚK.
Následně p. Vaňková podala informace o výsledcích mapování rozvojových potřeb
v sociální oblasti. Dotazníkové šetření proběhlo v 10/2017 ve spolupráci MMR,
Agentury pro sociální začleňování a sekretariátů RSK. Podklady s výsledky za ÚK byly
zaslány elektronicky společně s programem a účastníci je měli k dispozici i v tištěné
podobě. Součástí podkladů bylo i vyjádření vedoucí odboru sociálních věcí KÚ ÚK.
Bc. Vaňková požádala přítomné o případné impulsy, jak využít výsledky šetření.
Ing. Svoboda se opětovně ujal slova a ve stručnosti pohovořil o připravované Strategii
rozvoje ÚK do roku 2027. V současné době se dopracovává návrhová část. Vzhledem
k tomu, že při přípravě strategie se kladl velký důraz na územní dimenzi, bylo území
kraje rozčleněno na základě zpracování typologie území na 5 území a pro každé je
zpracováván návrh a poté bude zpracována i souhrnná kapitola za celý kraj. K
regionálním částem jednání již proběhla, připravuje se souhrn. Zhruba 10. 7. 2017 bude
na webu zveřejněna pracovní verze návrhové části. Ing. Svoboda informoval, že poté
budou obce a další subjekty požádány o připomínkování.
Pan Svoboda předal slovo p. Kubjakové, která přítomným sdělila stručné informace
v souvislosti s integrovaným nástrojem ITI. Uvedla, že aktuálně pracuje 5 pracovních
skupin na posledních 5 uzavřených výzvách. 15. 6. 2017 proběhlo jednání ŘV ITI
ÚCHA, na kterém byly mimo jiné schváleny další 3 výzvy. Bc. Kubjaková také
upozornila na zveřejnění aktualizovaného harmonogramu na webových stránkách
http://www.iti-ucha.cz/index.php.
Vystoupila také paní Bischoffiová, která předala několik aktuálních informací
k integrovanému nástroji CLLD. Z 9 MAS, které působí na území ÚK, mají svou
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje schváleny 4 MAS – MAS Labské
skály, z.s., MAS Český sever, z.s., Serviso, o.p.s. a MAS České středohoří, z.s. MAS
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Labské skály má k dnešnímu dni vyhlášeno 6 výzev, MAS Český sever 1 výzvu, ostatní
se na vyhlašování výzev intenzivně připravují.
Zbylých 5 MAS budou mít strategie schváleny pravděpodobně do konce prázdnin.
Ing. Svoboda se zajímal o to, zda nebude ohroženo plnění finančních milníků. Paní
Bischoffiová se domnívá, že ohroženo bude, nicméně se v souvislosti s tímto možným
problémem ze stran ŘO ještě nic neřeší.
Bod 5. Diskuze, podněty z území, závěr
Ing. Tomešová využila prostor k předání informací o plánované 3. výzvě na „Kotlíkové
dotace“. Výzva bude pravděpodobně vyhlášena v 9/2017 a zahájení příjmu žádostí od
10/2017. Finanční objem 153 milionů Kč, což pokryje zhruba 1 680 žádostí.
V souvislosti s připravovanými semináři v území pro občany (8, 9, 10/2017), požádala
Ing. Tomešová přítomné, zejména zástupce MAS, o spolupráci při oslovení
potencionálních žadatelů a případnou spolupráci při přípravě seminářů.
Bc. Vaňková předala informaci o připravovaném zasedání Národní stálé konference
v termínu 5. – 6. 9. 2017. Přítomné požádala o zaslání případných podnětů pro jednání
NSK do 14. 7. 2017.
Ing. Svoboda poděkoval přítomným za aktivní účast a ukončil jednání.
Termín dalšího setkání nebyl určen. V případě potřeby budou členové informováni
s dostatečným předstihem.

Zápis zpracovala: Mgr. Martina Pražáková

Dne: 7. 7. 2016

Přílohy:
- Prezenční listina
- Revize Jednacích řádů a Statutů PS ER a PSI

