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Transformační platforma PSÚT, 11. května 2021

Aktuální informace z území ÚK
Zpracován Plán transformace Ústeckého kraje – projednáno a
schváleno Regionální stálou konferencí ÚK, předloženo MMR
30.4.2021

Výzva pro předkládání potenciálních strategických projektů do OPST
za území Ústeckého kraje
31.3 – 30.4.201
Velké podniky - předloženy Analýzy dopadů produktivních investic
na trh práce
30.4.2021

Plán Transformace Ústeckého
kraje

Při zpracování PTÚK jsme vycházeli:


z podporovaných aktivit FST dle čl. 8 Návrhu nařízení o
FST, se zohledněním překryvů s jinými operačními
programy a Modernizačním fondem;



ze strategických a koncepčních dokumentů Ústeckého
kraje (Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027,
RIS3 Strategie, Územní energetická koncepce,
Technicko-ekonomické posouzení vodíkového pohonu
v ÚK, Podkladová analýza pro přípravu a implementaci
územního plánu spravedlivé transformace pro Ústecký
kraj, Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje
2016–2025 aj.);



ze strategií a dokumentů z národní příp. EU úrovně
(RE:START, Zpráva EU o ČR 2020, Vodíková strategie ČR
2021 aj.);



z absorpční kapacity území ÚK na základě sběru
projektových záměrů od subjektů z území ÚK,
z dalších zdrojů k absorpční kapacitě (Analýza
čerpání ESIF 2014–2020 včetně identifikace
převisu poptávky v jednotlivých OP, ITI Ústecko–
Chomutovská aglomerace, RAP atd.);



z podkladů a námětů z workshopů s městy,
obcemi, podniky, z dotazníkových šetření,
z jednání s nositeli záměrů, s dalšími
regionálními subjekty a uskupeními (KHK,
CzechInvest, ITI ÚCHA, MAS, HSRÚK, Vodíková
platforma aj.).

Oblasti zájmu (priority), specifické cíle
II. Kompetentní lidé
a Smart Region

III. Nová energetika
a efektivně
využívané zdroje

SC I.1: Zvýšení inovační
výkonnosti regionu,
posílení výzkumné a
inovační kapacity s
důrazem na oblasti
specializace kraje

SC II.1: Zlepšení přístupu
ke kvalitním službám a
infrastrukturám
formálního a dalšího
vzdělávání v oblastech
specializace kraje

SC III.1: Rozvoj znalostí,
technologií, systémů a
infrastruktur pro čistou
energii

SC IV.1: Zlepšení
využitelnosti území
dotčené těžbou uhlí pro
nové aktivity

SC I.2: Zvýšení
konkurenceschopnosti
MSP

SC II.2: Zvýšení
zaměstnanosti a
uplatnitelnosti
pracovníků na trhu práce

SC III.2: Rozvoj nových
energetických odvětví

SC IV.2: Vyšší využití a
transformace potenciálu
průmyslového dědictví
regionu

SC I.3: Stabilizace a rozvoj
klíčových odvětví pro
transformaci ekonomiky

SC II.3: Vyšší využití
digitalizace pro efektivní
a srozumitelné veřejné
služby občanům

SC III.3: Rozvoj komunitní
energetiky

SC I.4: Rozvoj kulturních
a kreativních odvětví a
jejich zapojení do
celkového rozvoje kraje

SC II.4: Zvýšení sociální
soudržnosti a komunitní
rozvoj v obcích

SC III.4: Efektivnější
využívání zdrojů, přechod
k oběhovému
hospodářství

I. Podnikání,
výzkum, inovace

IV. Revitalizovaná
území 21. století

 Výzva – strategické
projekty

Strategické
projekty

49 projektů

135,4 mld. Kč
(57 mld.Kč
prostředky OPST)

 Analýzy dopadů
produktivních investic VP
na trh práce
Velké podniky produktivní
investice

31 analýz z toho 16
podaných jako strategický
projekt

117,3 mld. Kč

Strategické projekty - tematické oblasti

Malé a střední
podniky

Výzkum a vývoj

Čistá energie,
energetické úspory

Místní mobilita

Digitalizace

Vzdělávání a
sociální inkluze

Zaměstnanost

Oběhové
hospodářství

Obnova území

Strategické projekty – celkové náklady dle tematické oblasti

Tematické oblasti

mil. Kč

Místní mobilita 2 539

MSP

5 496

Výzkum a vývoj

8 374

Čistá energie a en. úspory
Místní mobilita
Digitalizace
Obnova území
Oběhové hospodářství
Zaměstnanost

91 195
2 539

Čistá energie a
energetické
úspory
91 195

Digitalizace 563
Obnova území 7 141

Oběhové hospodářství
18 385

Zaměstnanost 1 356

563
7 141

Vzdělávání a sociální
inkluze 305

18 385

Malé a střední podniky
5 496

1 356
Výzkum a vývoj 8 374

Vzdělávání a sociální inkluze

305

Strategické projekty - typové aktivity

Malé a střední
podniky

• produktivní investice – ekonomická činnnost
• vznik (rozvoj) center pro podporu podnikání v oblastech ekonomiky
s vyšší přidanou hodnotou, vznik HABů zaměřených na podporu
diverzifikace ekonomických odvětví a inovací v ÚK
• výzkum, vývoj v oblastech obnovitelných zdrojů energie a využití
vodíku, aplikace nových technologií pro chemické procesy
využitelných v recyklacích plastů, biomasy včetně zpracování
odpadních plynů a vývoj nanomateriálů pro tyto technologie

Výzkum a vývoj

Čistá energie,
energetické úspory

• využití geotermálních zdrojů pro tepelnou i elektrickou energii
• vodíková ekonomika - komplexní projekty (výroba, skladování,
distribuce, spotřeba vodíku)
• realizace projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů – FVE, PVE,
bateriová úložiště apod.
• energetický management – en. efektivita, rozvoj komunitní energetiky

Strategické projekty - typové aktivity

Místní mobilita

• pořízení kompletní vodíkové infrastruktury pro místní
mobilitu vč. potřebného zázemí
• pořízení bezemisních a nízkoemisních vozidel veřejné
dopravy vč. zázemí pro jejich správu

• zřízení subjektů typu digitálních center – sdílené služby
v oblasti IT a zálohování dat pro subjekty veřejné správy,
podpora e-govermentu
Digitalizace

Obnova území

• regenerace území brownfields v intravilánu měst pro další
celospolečenské využití
• revitalizace území po těžbě – ekonomická činnost
(energetika), cestovní ruch, volnočasové aktivity
• příprava lokalit po těžbě pro budoucí využití (2030+)

Strategické projekty - typové aktivity

Oběhové
hospodářství

• nové technologie pro recyklace odpadů pro jejich další
využití v průmyslu, energetice,
• zpracování vedlejších energetických produktů pro využití ve
stavebnictví, chemickém průmyslu, elektrotechnice,

• rekvalifikace osob pro uplatnění na trhu v práce v důsledku
transformace uhelného regionu
• poradenské a vzdělávací služby včetně sítě expertů, podpora
podnikavosti
Zaměstnanost

• Chytré školství v regionu - podpora kvalitní praxe pro SŠ,
neformální vzdělávání; tvorba vzdělávacích programů; nové
vzdělávací programy; zvyšování kvalifikace pedagogů
Vzdělávání a
sociální inkluze
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