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Úvod
Předložená Zpráva o realizaci opatření Souhrnného akčního plánu (dále jen Zpráva o realizaci)
se vztahuje k již schváleným čtyřem Souhrnným akčním plánům Strategie hospodářské
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „Akční
plány“), které byly potvrzeny vládou ČR.
Výkonný tým řešil v roce 2021 následující agendy:
-

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a
Karlovarského kraje (dále jen „strategie RE:START“)
Mechanismus spravedlivé transformace, zejména pak Plán spravedlivé územní
transformace (dále jen „PSÚT“)
Uhelná komise, zejména pak Pracovní skupina 3 – Socioekonomické dopady
(dále jen „PS3 UK“)

RE:START

Agendy odd. Restart v roce 2021

PSÚT
PS3 UK

Zdroj: vlastní zpracování

Výkonný tým strategie RE:START – oddělení 17 - Restart
Výkonný tým strategie RE:START nadále působí v rámci organizační struktury Ministerstva
pro místní rozvoj v rámci Sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu, oddělení 17 - Restart.
V roce 2021 se tým potýkal s personálními změnami:
V regionální kanceláři v Ústeckém kraji byl k 28. 2. 2021 ukončen pracovní poměr na
pozici koordinačního, projektového a programového pracovníka, která byla 15. 3. 2021
obsazena novou pracovnicí. Dále z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou (k 30. 4.2021)
byla k 1. 9. 2021 přeobsazena pracovní pozice koordinačního, projektového a programového
pracovníka v kanceláři Most.
+

postupné obsazení pozic

+

4 úřednické zkoušky

+

zajištění financování na rok 2022

V lednu 2021 vykonali 4 pracovníci
Výkonného týmu úřednickou zkoušku v oboru
služby 38 – Společné evropské politiky podpory a
pomoci a evropské strukturální, investiční a
obdobné fondy (vedoucí oddělení, konzultantka
MSK, konzultantka ÚK a konzultant pro uhelné
regiony).
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Na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 se podařilo zajistit finanční prostředky v rámci OP
Technická pomoc na projekt RE:START II, který zafinancuje činnosti oddělení Restart.
V rámci všech činností a agend oddělení Výkonný tým absolvoval na 300 jednání
(zejména online formou) z nichž řadu organizoval či na nich vystupoval s tematickým
příspěvkem.
V průběhu roku 2021 došlo k převodu webové stránky www.restartregionu.cz do
webového rozhraní MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod (mmr.cz).
S ohledem na participaci a informování veřejnosti bylo na facebookovém profilu a na
webových stránkách Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod (mmr.cz) a DotaceEU - Uhelné regiony
zveřejněno na 140 různých příspěvků týkajících se jak agendy RE:START, tak uhelných
regionů.
Od ledna 2021 do března 2022 nebyla
personálně obsazena regionální kancelář
v Karlovarském krajina na pozici konzultant/ka
KVK. I přes opakované vyhlašování výběrového
řízení se podařilo služební místo obsadit až od
1. 3. 2022.

-

potřeba zajistit dlouhodobé
financování týmu
s tím spojené problémy při
obsazení týmu

Od ledna 2021 nebyla personálně obsazena regionální kancelář v Karlovarském kraji
na pozici koordinační, projektový a programový pracovník/ce. Tuto pozici se podařilo obsadit
novou pracovnicí až od 12. 4. 2021.
Obsazení pracovních pozic bylo komplikované zejména vzhledem ke garanci smlouvy
na dobu určitou pouze do konce roku 2021 – pozn. pracovní pozice mají vazbu na financování
z projektu OPTP (konec realizace k 31. 12. 2021), vyjednání financování na realizaci strategie
RE:START na další období a nutnost schválení systemizace na další období.

Strategie RE:START
 Vláda České republiky usnesením č. 321 ze dne 29. března 2021 schválila
4. Aktualizaci Souhrnného akčního plánu Ústeckého, Moravskoslezského a
Karlovarského kraje.
 Vláda České republiky usnesením č. 320 ze dne 29. března 2021 schválila
aktualizaci Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
Pozn.: vzhledem k pandemické situaci COVID-19 nedošlo z rozhodnutí ministryně pro místní
rozvoj (po dohodě s regionálními stakeholdery – kraje, tripartita atp.) k předložení materiálu na
Vládu ČR v původně stanoveném termínu (tj. v květnu 2020), ale až v březnu 2021.
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Aktualizace Souhrnného akčního plánu Ústeckého, Moravskoslezského a
Karlovarského kraje
4. aktualizace Akčního plánu (dále též „AP4“) byla projednána na regionální úrovni na jaře
2020 v souladu s původním harmonogramem a Implementačními zásadami. Vzhledem
k pandemické situaci COVID-19 nedošlo k předložení materiálu na vládu ČR v původně
stanoveném termínu (tj. v květnu 2020), a to na základě žádostí o odklad ze strany regionů.
Regiony byly opětovně osloveny k předkládání návrhů na nová opatření nebo aktualizaci
stávajících, do kterých by byla promítnuta potřebná opatření reagující na aktuální situaci, tj.
očekávaný vývoj na trhu práce a ekonomiky, možné dopady spojené s COVID-19 apod.
AP4 byl znovu projednán na regionální úrovni v září 2020. Navrhovaná opatření byla
předjednána s aktéry na regionální i národní úrovni. AP4 vychází nejen z nových podnětů
(„bez“ i „s“ vazbou na COVID-19), ale také z dosavadních výsledků implementace strategie
RE:START. Aktualizace je výsledkem široké shody regionálních aktérů všech tří dotčených
krajů a výstupem z mnoha jednání se zástupci příslušných resortů. V rámci AP4 je schváleno:
12 nových opatření – z toho 7 opatření souvisí s COVID-19 a 5 opatření bylo
aktualizováno z předchozích Akčních plánů.

Navržená opatření jsou/budou realizována v letech 2021 až 2030. Uskutečnění všech opatření
v uvedeném rozsahu představoval pro rok 2021 nárok na finanční prostředky v objemu 459 mil.
Kč, přičemž nároky na státní rozpočet v roce 2021 činily 208 mil. Kč. K realizaci Akčního
plánu v dalších letech se předpokládá využití především prostředků z fondů EU,
Modernizačního fondu a Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) –
investovaných postupně do roku 2030.
V roce 2021 se již z nově navržených opatření podařilo zahájit aktivity vedoucí
k podpoře Kulturních a kreativních odvětví (KKO), byla zahájena příprava dotačního programu
na podporu občanské vybavenosti či k podpoře komunitní energetiky. Ministerstvo životního
prostředí (MŽP) vytvořilo Fond na podporu strategických projektů, jejichž nositelé se budou
ucházet o finanční prostředky z OPST. Skrze financování strategických projektů se očekává
naplnění opatření zaměřeného na Centra veřejných energetiků.
U poloviny opatření z AP4 se zahájila v uplynulém období realizace. U ostatních
opatření očekáváme realizaci prostřednictvím OPST (např. v tematických výzvách) a dále
v rámci Modernizačního fondu.
Na projektech finančně participují také samotní žadatelé.
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Tabulka 1 – Předpokládaný finanční rámec AP4

Nároky na resorty/kraje

Údaje
v mil. Kč

Celkem

Alokované

ESIF + FST +
Modernizační Fond

Zvýšené

2020

0

0

0

0

2021

461,5

0

210,5

251

73 182

0

1 100

72 082

73 643,5

0

1 310,5

72 333

2022-2030
Celkem

Tabulka 2 – Předpokládaný finanční rámec AP1 – AP4

Akční plán
Alokace celkem v mil. Kč

AP1

AP2

AP3

AP4

40 445

16 901

11 090

73 644

Doba realizace

2017 - 2030
142 080 mil. Kč

Celkem

Aktualizace Implementačních zásad
Aktualizace Implementačních zásad, které řeší jak fázi přípravy, tak i fázi naplňování
Akčních plánů restrukturalizace a jejich respektování je nezbytnou podmínkou úspěšné
realizace a zajištění jednotného postupu a kontinuity v dlouhodobém procesu
restrukturalizace.
Došlo ke změně názvu Národního výkonného týmu na Výkonný tým a v rámci procesu
schvalování aktualizace akčního plánu (AP) vládou ČR došlo též k úpravě organizační
struktury. Dále byly definovány činnosti zapojených subjektů v rámci přípravy AP a také
byl sjednocen proces aktualizace dokumentů s akčním plánem Strategie regionálního
rozvoje 2021+. Počínaje rokem 2021 bude akční plán vytvářen na dvouleté období (2023 –
2024 apod.). Až doposud se prováděl sběr podnětů pro akční plán každý rok a akční plán se
tak vytvářel na období jednoho roku.

Aktualizace Vstupní analýzy a Strategického rámce hospodářské restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (dále jen „aktualizace SR“)
Tyto dokumenty byly dokončeny již v roce 2020. V rámci aktualizace byly zapracovány nové
dimenze, které vycházejí z klimatických závazků České republiky, cílů připravované

www.restartregionu.cz , www.dotaceeu.cz/uhelneregiony
6 / 25

transformace energetiky a útlumu těžby uhlí, (na nichž pracuje tzv. Uhelná komise, ustavená
usnesením vlády v r. 2019) a z cílů (a požadavků) Zelené dohody pro Evropu (The European
Green Deal).
Aktualizace Vstupní analýzy proběhla několika navzájem se doplňujícími způsoby, které
využívaly různé zdroje informací, dat a zjištění:
1) základní makroekonomická analýza využila data aktuální v době zpracování, která
jsou
dostupná
převážně
z ČSÚ,
případně
z jiných
běžných
zdrojů
sekundárních/statistických dat,
2) analytické, koncepční a strategické dokumenty jednotlivých krajů,
3) konzultace a pracovní setkání expertů strategie RE:START a pracovní skupiny
strategie RE:START, v níž je široké zastoupení národních i krajských hráčů.
Aktualizace byla provedena konsorciem společností Berman group a Beepartners na základě
poptávkového řízení. Byl vytvořen vnitřní expertní tým, který se podílel na připomínkování
výstupů, které byly následně představeny pracovní skupině, ve které byli zastoupeni zástupci
jednotlivých krajů, RSK, zmocněnci hejtmanů, MMR a externí podpory týmu RE:START.
V průběhu roku 2020 byla aktualizace Strategického rámce dokončena a připravena
k předložení vládě ČR.
Materiál byl schválen na jaře 2020 krajskými RSK a tripartitami a 29. března 2021
usnesením č. 320 vládou ČR. Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách strategie
RE:START: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Strategie a cíle (mmr.cz)

Strategie RE:START je vymezena 7 tematickými pilíři.
Zásadní aktualizací bylo přidání nové horizontální priority:


T – Transformace energetiky
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Schéma strategie RE:START

Zdroj: vlastní zpracování

www.restartregionu.cz , www.dotaceeu.cz/uhelneregiony
8 / 25

Aktuální stav naplňování akčních plánů
Stav realizace opatření ve čtyřech Akčních plánech (AP1, AP2, AP3 a AP4)
FINALIZACE / SPLNĚNO

38 opatření

106 opatření

ROZPRACOVÁNO
32 opatření

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO

142 mld. Kč

13 opatření
PROBLÉMY PŘI
REALIZACI

Realizace 2017 - 2030

INICIACE

5 opatření

18 opatření

======================================================================

11 mld.
Kč

9.5 mld.
Kč
projekty

Dopravní
infrastruktura

3 mld.
Kč

Mod.F

Ekomld.

Zdroj: vlastní zpracování

Ke dni 28. 2. 2022 bylo formou realizovaných / finalizovaných opatření do regionů přiděleno
9,5 mld. Kč.
Do naplňování strategie RE:START vstupují i další nástroje, které přímo ovlivňují úspěšnost
její realizace a jsou obtížněji vykazatelné. Jedná se např. o modernizace vybrané dopravní
infrastruktury v rámci Dopravní sektorové strategie Ministerstva dopravy (11 mld. Kč);
navýšení tzv. 15 ekomiliard programu „Ekomiliardy“ o 3 mld. Kč, které již nyní začínají sloužit1
k podpoře projektů na regeneraci a resocializaci území zasaženého těžbou a které by bez
tohoto navýšení již nemohly být realizovány. Jedná se o prostředky, které se teprve začínají a
1

Zatím se stále ještě dočerpává původní alokace 15 mld. Kč. Podpora je rozdělována na základě pravidelně
aktualizované Koncepce řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v ÚK a
KVK a v roce 2020 byla zpracována její 4. aktualizace.
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budou v následujících letech v regionu Severozápad rozdělovat (aktuálně čerpáno na
projekty v Karlovarském kraji dle vnitřního členění programu ve výši 67 mil. Kč –
v součtu za ÚK a KVK čerpání prozatím nepřesáhlo 15 mld. Kč). Dále pak výzvy z
Modernizačního fondu zejména programy Heat a RES, které se aktuálně vyhodnocují a
kde je ve výzvách zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony.
Blíže viz Příloha č.1_Přehled naplňování opatření AP1-AP4.
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Výčet 51 opatření, jež lze označit za splněné či částečně splněné:
Pilíř A

Pilíř B

Pilíř C

Pilíř D

Pilíř E

Pilíř F

Pilíř G

Podnikání a
inovace

Přímé
investice

Výzkum a
vývoj

Lidské
zdroje

Sociální
stabilizace

Životní
prostředí

Infrastruktura a
veřejná správa

I.A.1.1
I.A.3.1
II.A.1.1
III.A.1.1

I.B.2.1
III.B.2.1

I.C.1.3
I.C.1.9
I.C.2.1
I.C.2.3
I.C.2.5
II.C.2.3
III.C.2.1
III.C.2.2

I.D.1.1
I.D.1.3
I.D.2.1
I.D.2.2
I.D.2.3
I.D.2.4
I.D.2.5
I.D.2.6
I.D.2.7
I.D.2.8
I.D.2.9
I.D.2.10
I.D.2.11
I.D.3.1
I.D.3.4
I.D.3.5
I.D.3.6
I.D.4.1
III.D.2.1

I.E.1.1
I.E.1.4
II.E.2.1

I.F.2.1
I.F.2.2
I.F.1.5
I.F.1.6
I.F.2.3
I.F.2.4
II.F.1.1
III.F.2.2
IV.F.1.1
IV.F.2.1
IV.F.2.2
IV.F.3.3

I.G.1.1
I.G.1.3
II.G.1.3

DOTACE 9,5 mld. Kč
EKOMILIARDY

3 mld. Kč

Dopravní infrastruktura 11 mld. Kč
Modernizační fond - IV.F.3.1 Podpora komunitní energetiky

Zdroj: vlastní zpracování
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Grafy stavu opatření dle jednotlivých pilířů

Bližší rozpracování stavu realizace viz příloha č.1_Přehled naplňování opatření AP1-AP4.
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Realizace opatření
Ke dni 31. 12. 2021 byla v regionech podpořena řada projektů v rámci již
vyhlášených výzev z níže uvedených programů a opatření a došlo k čerpání na konkrétní
projekty v jednotlivých regionech.
S ohledem na pandemickou situaci v České republice bylo nutné ze strany
jednotlivých ministerstev řešit prioritní úkoly, které s pandemií souvisí. Je tedy zřejmé, že
pandemie COVID-19 má/měla sekundární dopad i do realizace strategie RE:START, a to
zejména na opatření v oblasti zdravotnictví, kultury či podpory malých a středních podniků.
Řada finančních prostředků byla v rámci celé ČR přerozdělována a čerpána na odstranění
dopadů pandemie.
I přes tyto skutečnosti se podařilo participovat na přípravě nových operačních
programů, což dává předpoklad kladných výsledků činnosti roku 2021 v následujících letech.
Byla řešena problematika hospodářsky a sociálně ohrožených území (dále jen „HSOÚ“),
proběhly výzvy v rámci dotačního programu MMR: Podpora revitalizace území v podprogramu
Demolice v SVL a Brownfieldy pro nepodnikatelské využití. Současně se tým podílel na
problematice vzniku Center veřejných energetiků.
Samostatnou agendou bylo pak zpracování Plánu spravedlivé územní transformace,
a s tím související podpora přípravy strategických projektů v krajích a podpora MŽP a SFŽP
při přípravě OPST. Realizace řady opatření z Akčních plánů může být podpořena
prostřednictvím OPST. Blíže k tomuto tématu viz níže kapitola Mechanismus spravedlivé
transformace.
V uplynulém období nebylo vyhlášeno velké množství výzev a veřejných soutěží, a to,
jak již bylo zmíněno, zejména s ohledem na končící programové období. Níže uvádíme
přehled podpor pro regiony s uvedením konkrétního zvýhodnění. 3 výzvy byly ukončeny,
vyhodnoceny a výsledky zveřejněny, u 9 výzev prozatím nejsou známy výsledky (z toho pro 4
výzvy TAČR byly výsledky zveřejněny, ale prozatím nejsou k dispozici analytická data).
Přehled výzev v minulém období zaměřených na podporu opatření strategie RE:START
Tabulka 3 – Přehled vyhodnocených výzev za uplynulé období (rok 2021)
Název výzvy /dotační
titul
Podpora revitalizace
území – program
brownfieldy
Regenerace a
podnikatelské využití
brownfieldů, výzva V
Demolice budov v SVL

Vyhlašovatel

Zvýhodnění

MMR - SFPI

Výzva č.1 pouze pro
uhelné regiony ve výši
200 mil. Kč
Výzva pro uhelné
regiony a HSOÚ

MPO

MMR

Přidělená částka do
regionů (v Kč)
193 160 965

DT 1 Demolice budov v
SVL na území MSK, ÚK
a KVK

CELKEM
Zdroj: vlastní zpracování

248 709 927

23 219 430

465 090 322
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Tabulka 4 – Přehled výzev v procesu hodnocení za uplynulé období (rok 2021)
Název výzvy /dotační
titul
Tvorba studií a analýz
možností využití
vybraných brownfieldů

Vyhlašovatel

Zvýhodnění

Aktuální stav výzvy

MMR

Výzva ukončena, probíhá
proces hodnocení

Podpora bydlení /
technická
infrastruktura
Podpora obnovy a
rozvoje venkova
Podpora obcí s 3 001 10 000 obyvatel
4. VS Théta

MMR

Výzva pouze pro vybrané
BF ze strategie
RE:START, alokace 8
mil. Kč
Zvýhodnění HSOÚ 10
bodů

Výzva ukončena, probíhá
proces hodnocení
Výzva ukončena, probíhá
proces hodnocení
Prozatím nemáme
detailní vyhodnocení
soutěže

3. VS Doprava 2020

TAČR - MD

5. VS Prostředí pro
život

TAČR - MŽP

4. VS TREND, PP2 –
Nováčci

TAČR - MPO

Výzva na
předprojektovou
přípravu SP v rámci
FST

MŽP - SFŽP

Zvýhodnění HSOÚ 5
bodů
Zvýhodnění HSOÚ 5
bodů
Specifická alokace - 51,6
mil. Kč, z toho 25,8 mil.
pro NUTS II
Severozápad (ÚK + KVK)
a 25,8 mil. pro MSK
V rámci veřejné soutěže
jsou také vítány návrhy
projektů, kde se zapojují
uchazeči ze strukturálně
postižených regionů
Specifická alokace 12 160 000 Kč, z toho
6 080 000 Kč pro MSK a
6 080 000 pro NUTS II
Severozápad (ÚK + KVK)
Bonifikace za řešení ve
strukturálně postiženém
regionu (10b)
Pouze pro potenciální
uchazeče strategických
projektů do OPST,
alokace 170 mil. Kč

MMR
MMR
TAČR

Výzva ukončena, probíhá
proces hodnocení

Prozatím nemáme
detailní vyhodnocení
soutěže
Prozatím nemáme
detailní vyhodnocení
soutěže
Prozatím nemáme
detailní vyhodnocení
soutěže
Výzva ukončena, probíhá
proces hodnocení

Zdroj: vlastní zpracování

Níže uvedená tabulka zahrnuje vyčíslení finančních prostředků, které byly již
v rámci regionů rozděleny konkrétním žadatelům v dotačních výzvách ve vazbě na
opatření strategie RE:START. Údaje nezahrnují např. prostředky vynaložené na
výstavbu dálnic a silnic I. třídy. Dále také tabulka neobsahuje alokace aktuálně
vyhlášených výzev, jejichž proces hodnocení nebyl ještě ukončen. Též nezahrnuje čerpání
z navýšených tzv. 18 ekomiliard či některých výzkumných projektů, kde nebylo možné
jednoznačně podporu vyčíslit.
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Tabulka 5 – Přehled kumulativního čerpání dotačních prostředků v regionech od zahájení strategie RE:START do 31. 1. 2022
v meziročním srovnání
NUTS II
Moravskoslezsko

NUTS II
Severozápad

Ústecký

Karlovarský

Moravskoslezský

2019

3 675 810 031

2 615 336 909

2 205 993 876

409 343 033

3 675 810 031

2019 + 2020

4 674 631 117

4 405 329 778

2 952 673 086

1 452 656 692

4 674 631 117

2019 + 2020
+ 2021

4 824 089 112

4 720 962 105

3 211 419 462

1 509 542 643

4 824 089 112

Rok

9 545 051 218 Kč

CELKEM

Zdroj: vlastní zpracování

Podrobnější přehled čerpání jednotlivých dotačních programů v jednotlivých regionech viz
„Příloha 3_Souhrn čerpání_RE_START“.

Výzvy byly připravovány ve spolupráci s oddělením Restart a ve vazbě na příslušná
opatření strategie RE:START.
Ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje MMR byl upraven dotační program na
Podporu revitalizace území – Revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití
a též dotační program Demolice SVL.
V rámci spolupráce s Technologickou agenturou ČR (TAČR) došlo v roce 2021
k vyjednání sjednocení způsobu předchozí podpory projektů realizovaných od roku 2017
ve veřejných soutěžích, které TAČR administruje. Od roku 2021 bylo vyjednáno specifické
zvýhodnění pro ÚK, MSK a KVK následovně:
1. V každé vyhlašované soutěži bude stanoveno procento finančních prostředků
alokovaných na soutěž, které budou určeny pro strukturálně postižené regiony. Stanovení
procenta probíhá ve spolupráci TAČR.
2. Stanovená částka bude rozdělena 1:1 mezi NUTS Severozápad (Ústecký a Karlovarský
kraj) a NUTS Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj).
3. Pravidlo zaneseno do vnitřního předpisu TAČR. Do této doby se uplatňovala např.:
bonifikace za řešení projektu ve strukturálně postiženém regionu (0-10 b) nebo bylo ve
VS (veřejná soutěž) uvedeno, že jsou v rámci VS vítány návrhy projektů, kde se zapojují
uchazeči ze strukturálně postižených regionů. Nyní je již sladěno dle výše uvedeného zpravidla se jedná o 8 % z celkové alokace.
Sjednocená úprava je vhodná mj. i z hlediska snazšího sledování podpořených projektů
v regionech.
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Indikátory
Jedním ze způsobů, jak je sledována účinnost jednotlivých opatření akčního plánu, je
využití tzv. indikátorů. Část z nich je definována přímo v Akčním plánu, ale využity jsou i
další, které vyplývají z jednotlivých projektů a dotačních programů a jsou tak lépe sledovatelné.
Uváděné hodnoty vycházejí z projektů již realizovaných a evidovaných, řada dalších projektů
je ještě v procesu realizace či u nich data zatím nejsou k dispozici. Informace k indikátorům
jsou zjišťovány Výkonným týmem komunikací s příjemci podpory, řídícími orgány a
jsou průběžně zaznamenávány do tzv. projektových karet k evidenci a dalšímu
vyhodnocení. Výsledky a hodnoty se průběžně aktualizují, tak jak dochází k postupnému
ukončování jednotlivých projektů, a tak jak se daří získávat informace od příjemců. Indikátory
jsou vykazovány souhrnně i zvlášť za jednotlivé regiony (ÚK, KVK i MSK) a vycházejí
z projektů realizovaných z výzev vyhlašovaných od roku 2016.
Přehled výchozích projektů v číslech
Počet realizovaných/
evidovaných projektů
ÚK
MSK
K
KVK

Počet nerealizovaných
projektů*

311

Počet projektů v
realizaci

26

126
5
143

ÚK

19

MSK

5

42

KVK

2

22

Počet projektů bez
zpětné vazby**

11

ÚK

4

ÚK

9

MSK
K
KVK

15

MSK

2

3

KVK

0

Zdroj: vlastní zpracování

* přestože byla přidělena dotace, projekt nakonec nebyl žadatelem realizován a dotaci nečerpal; uváděným
důvodem byla v několika případech situace s pandemií Covid19 či např. Zelená dohoda pro Evropu, kdy žadatel
uvedl, že ho situace nutí k radikálnějším opatřením v oblasti transformace, a tudíž k přípravě jiného projektu, než
na který získal dotaci; v některých případech žadatel neuspěl v prvním kole, s dotací již nepočítal, a když mu
nakonec byla přidělena, odmítl ji, jelikož mezitím již zpracoval a podal jiný projekt
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** žadatel (zatím) neúspěšně osloven s žádostí o vyplnění základních informací do tzv. projektové karty; průběžný
proces, který bude nadále pokračovat

Z rozhovorů se zástupci příjemců jednotlivých projektů se nad rámec sledovaných indikátorů
objevují sekundární přínosy v území, kde díky strategii RE:START byly čerpány finanční
prostředky např. na demolice, brownfieldy, rozvojové studie, infrastrukturu ZŠ či další. Mezi
nejčastěji zmiňovanými pozitivními efekty jsou:
Celkové či částečné zlepšení stavu lokality
Generování rozvojových příležitostí
Podpora následných investic, podpora místních podnikatelů
Snížení sociopatologických jevů, kriminality, omezení kumulace problémových občanů
Úspora finančních prostředků za opravy či dozor v území, omezení výjezdů
Integrovaných záchranných složek do lokalit
Příklady dobré praxe pro další projekty
Negativní komentáře jsme nezaznamenali.

Blíže k indikátorům a jejich hodnotám viz samostatná Příloha č.4_Indikátory.

Výhled na období 2022
V současné době je celá řada opatření v přípravě či v průběžné realizaci. V rámci strategie
RE:START byly či jsou v roce 2022 otevřeny / v hodnocení / plánovány některé výše uvedené
výzvy. V návaznosti na aktualizaci Strategického rámce a přidání horizontální priority T –
Transformace energetiky nadále probíhají aktivity směřující k podpoře strukturálně
postižených regionů související s přípravou OP Spravedlivá transformace.
V roce 2022 dojde ke spuštění operačních programů v rámci programového období
2021 – 2027. Očekáváme vyhlášení výzev, které budou reflektovat opatření ze strategie
RE:START, zejména pak zvýhodnění strukturálně postižených regionů, které jsme
v období přípravy operačních programů diskutovali se zástupci jednotlivých ministerstev a
jejich řídícími orgány a Národním orgánem pro koordinaci projektů EU (dále jen „NOK“).
Byl kladen důraz na promítnutí potřeb strukturálně postižených regionů a schválených
opatření strategie RE:START v rámci územní dimenze do nových operačních programů
v programovém období 2021+. Též budou rozdělovány finanční prostředky z národních
dotačních titulů, zejména z Národního plánu obnovy.
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Současně dojde ke schválení a následnému spuštění výzev v rámci Operačního
programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“), který je zaměřen výhradně na
Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj a na jehož přípravě se výkonný tým aktivně
podílí. Alokace OPST činí 41 mld. Kč do regionů.

Bariéry a rizika a další realizace
Od roku 2020 obecně komplikuje výkon veřejné správy pandemická situace
COVID-19. Řada aktivit je na různých úrovních řešena s nižší prioritou z důvodu nutnosti
řešení aktuálních potřeb souvisejících s následky pandemie, a to ať v rovině personální či
věcného nebo finančního charakteru.
Podpora v oblasti zdravotnictví – zejména v oblasti podpory zajištění
kvalifikovaného zdravotnického personálu.
Zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu – opatření na podporu Kultury
– obnova kulturních památek.
Ne vždy je možné nastavit výzvy dotačních titulů tak, aby umožnily realizaci všech
typů projektů.
V roce 2021 byl v rámci Výkonného týmu problém s personálním obsazením
uvolněných pozic, který souvisel zejména s výkonem práce na dobu určitou do konce roku
2021.

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 případy by
měly za následek ztrátu důvěry krajských subjektů a rozmělnění celého procesu
restrukturalizace.

Mechanismus spravedlivé transformace
Mechanismus spravedlivé transformace (MST) je nástrojem Evropské komise pro
uhelné regiony. Je součástí širšího investičního plánu pro udržitelnou Evropu a jeho cílem je
finančně i prakticky pomoci regionům, pro které bude cesta k unijnímu cíli klimatické neutrality
do roku 2050 složitá. Pomoc bude směřovat především do regionů závislých na fosilních
zdrojích. Má 3 pilíře – Fond spravedlivé transformace, InvestEU a úvěry EIB. Jeho hlavním
cílem je zajištění transformace a diverzifikace hospodářství v dotčených regionech, kdy je
klíčová spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
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Na základě usnesení vlády č. 815 ze dne 27. července 2020 bylo zahájeno zpracování Plánu
spravedlivé územní transformace (PSÚT). Koordinací zpracování PSÚT bylo pověřeno
MMR s tím, že koordinátorem aktivit při využití MST ve strukturálně postižených
(uhelných) regionech bylo pověřeno oddělení 17 – Restart. Činnost byla vykonávána ve
spolupráci se zástupci dotčených krajů, MŽP a SFŽP a dalšími resorty.
Usnesení vlády č. 233/2021 dne 1. března 2021 – bod 1b uložilo předložit vládě návrh PSÚT
do 15. září 2021, což bylo splněno.
Všechny činnosti související se zpracováním PSÚT ve vazbě na vládní usnesení
aktivně probíhaly po celý rok 2021 a vázala se k nim řada dílčích aktivit (viz níže).
S ohledem na množství vykonaných dílčích činností, které mají přímou vazbu ke
strategii RE:START, je nutné v této zprávě tyto aktivity zmínit.
Schválení PSÚT, který je základním dokumentem a součástí OP Spravedlivá transformace,
se předpokládá ze strany Evropská komise v polovině roku 2022.
Výkonný tým v rámci celého procesu zajišťuje/zajišťoval zejména:
-

-

-

-

-

Zpracování PSÚT dle předepsané struktury dané Nařízením Evropské komise (EK).
Tato struktura je/byla postupně naplňována v souladu s definovaným obsahem
jednotlivých bodů. Ve stávající podobě Plán zahrnuje všechny dostupné informace a
východiska definovaná příslušnými regionálními i národními strategiemi.
Koordinace komunikace se zástupci Evropské komise – zejména DG REGIO a DG
REFORM.
Účast na jednáních se zástupci EK (jednotlivá DG), resortů a dotčených krajů,
zaměřených na přípravu PSÚT.
Koordinace a komunikace aktivit na území ČR, zpracování podkladů pro všechna
jednání (na evropské i národní úrovni), koordinace aktivit v regionech, zajištění
součinnosti resortů – regionů – a výstupů z Transformační platformy, finalizace
podkladů pro vládu ČR.
Koordinace zástupců Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, a to
napříč těmito kraji. Promítání výstupů do PSÚT a úzká spolupráce s MŽP a dalšími
resorty a dotčenými organizacemi.
Aktivní účast na připomínkovém procesu k podobě PSÚT se zástupci EK, který
byl zahájen po dokončení PSÚT a jeho předložení na vládu ČR pro informaci na
podzim 2021.
Zpracování a provoz webových stránek s ucelenými informacemi o MST – odkaz:
DotaceEU - Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT). Správa webu, jeho průběžná
aktualizace, sdílení informací a dílčích výstupů. Web zahrnuje informace jak obecného
charakteru k MST a zpracování PSÚT, tak o Transformační platformě či Technické
asistenci. Jsou zde informace o struktuře PSÚT, organizačním zajištění,

www.restartregionu.cz , www.dotaceeu.cz/uhelneregiony
19 / 25

-

-

-

-

-

-

harmonogramu, obsahu nařízení EK, aktualitách, kontaktech, prezentacích ze
seminářů/workshopů, zápisů z jednání Transformační platformy a další.
Koordinace činnosti Transformační platformy (TP), která se v roce 2021 sešla 5x
za účelem projednání aktuálních návrhů PSÚT. Cílem jednání bylo průběžně
seznamovat členy TP s procesem přípravy a stavem zpracovaných podkladových
dokumentů PSÚT a OPST. Následně do těchto dokumentů zapracovávat připomínky
členů TP. Samotná platforma se bude v následujícím období v rámci implementace
OPST podílet na jeho realizaci jako Monitorovací výbor daného OP. Platforma je
jedním z prvků k zajištění participativního přístupu v rámci diskuze o procesu
transformace, který je doplňován dalšími aktivitami Výkonného týmu v koordinaci
s regiony, ale i NNO či univerzitami a dalšími stakeholdery v rámci příslušných krajů.
Informace vč. zápisů z jednání a prezentací je ke stažení DotaceEU - Transformační
platforma.
Koordinace spolupráce s technickou asistencí ze SRSP, kterou MMR získalo na
základě zpracované žádosti v roce 2020 a na které se podíleli pracovníci týmu
RE:START (kdy tato žádost byla dobře hodnocena ze strany DG REFORM a DG
REGIO). Spolupráce spočívala v průběžných jednáních, konzultacích, propojování
s územními stakeholdery, spoluprací na veřejných akcích (semináře) apod. Výstupy
jsou na webu: DotaceEU - Plán spravedlivé územní transformace (PSÚT).
Součinnost při zpracování regionálních transformačních plánů, účast v rámci
jednání pracovních skupin, konzultace, koordinace napříč kraji, metodická pomoc
apod.
Spolupráci na sjednocování regionálních námětů do jednotných shodných
tematických oblastí pro potřeby PSÚT a OPST.
Spolupráce při zajištění komplementarity mezi Fondem spravedlivé
transformace a dalšími nástroji.
Zajištění zohlednění potřeb pro řešení problémů regionů ve vazbě na procesy
transformace.
Spolupráce s MŽP při definování parametrů pro rozdělení alokace FST do
regionů.
Koordinace zpracování Metodiky pro sběr dat a přístup ke strategickým
projektům v PSÚT, ve spolupráci s regiony, a také v rámci konzultací v rámci
poskytované technické asistence SRSP.
Koordinace spolupráce s poradenstvím JASPERS, při poradenství a evaluaci
strategických záměrů, vyjednání základních parametrů konzultací pro roky 2022 2024.
Příprava podkladů pro získání technické asistence v rámci nástroje Evropské
komise, tzv. Technical support instrument (TSI). Tým Restart zpracoval a následně
v říjnu 2021 předložil žádost na EK. V prosinci 2021 byl z DG REFORM potvrzen
předvýběr žádostí, přičemž žádost pro ČR se dostala do dalšího kola posuzování.
Žádost je zaměřena na zlepšení participativního přístupu v procesu transformace,
přenosy dobré praxe z realizací strategických projektů, posílení iniciace projektů
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-

-
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v regionech podporující další rozvoj těchto regionů. Na její detailnější rozpracování
Výkonný tým aktuálně intenzivně pracuje ve spolupráci s kraji a regionálními
stakeholdery, se kterými se definují konkrétní potřeby.
Účast na jednáních se zástupci regionů, resortů a dalších partnerů. Celkem se v roce
2021 uskutečnilo téměř 300 jednání.
Organizace workshopů, zajištění informovanosti veřejnosti. Celkem realizováno
14 workshopů/seminářů s celkovou účastí téměř 1000 osob, účast na dalších cca
20 akcích pořádaných jinými organizacemi (různé platformy, kulaté stoly atp.), na
kterých došlo k prezentaci stavu realizace agend.
Spolupráce se zástupci Evropské investiční banky, Národní rozvojové banky,
zástupci Modernizačního fondu a přenos informací na evropskou, národní i
regionální úroveň. Koordinace jednání k finančním nástrojům.
Zajištění souladu s prioritami strategie RE:START vedoucími k podpoře
strukturálně postižených / uhelných regionů.
Komunikace s Národním orgánem pro koordinaci (NOK) při přípravě operačních
programů.
Spolupráce s Řídícími orgány jednotlivých operačních programů a zohlednění potřeb
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.
Spolupráce s MMR na Strategii regionálního rozvoje 2021+, zejména s ohledem na
HSOÚ.

Uhelná komise, Pracovní skupina 3 (PS3)
Činnosti uhelné komise jsou vázány mj. na strategii RE:START, a to zejména v oblasti
kvantifikace nákladů a dopadu odklonu od využití uhlí a související strukturální změny
v dotčených regionech.
MMR je do činnosti Uhelné komise zapojeno mimo jiné jako spolupředseda pracovní
skupiny PS3 řešící identifikaci sociálních a ekonomických dopadů do jednotlivých
regionů, a to v úzké spolupráci s kraji.
Výkonný tým strategie RE:START se podílí na koordinaci činnosti této Pracovní skupiny 3
Uhelné komise ČR za účelem řešení problematiky útlumu těžby uhlí a jeho dopadů do
strukturálně postižených regionů a také z důvodu vazby na energetickou situaci v celé
ČR.
V rámci přímého působení v dotčených regionech se Výkonný tým podílí:
-

Koordinace organizace PS3 - v roce 2021 se pracovní skupina sešla 2x.
Sběr dat pro potřeby PS3.
Přenos informací do regionů.
Komunikace se zástupci zejména velkých podniků v dotčených regionech –
realizováno šetření struktury zaměstnanců z pohledu vzdělání, dosaženého věku a
dalších parametrů nezbytných pro další aktivity PS3.
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-

-

Komunikace s regionálními stakeholdery, účast na jednání regionálních platforem
(např. tripartita, platforma průmyslníků). V regionech se komunikuje s cca 40
organizacemi a regionálními uskupeními.
Komunikace na národní úrovni, účast na jednání podvýborů, ostatních Pracovních
skupin, jednání Uhelné komise, RHSD a dalších – téměř 2 desítky jednání.
Kompletace podkladů/výstupů pro Uhelnou komisi za PS3. Spolupráce na vytvoření
tzv. Mechanismu působení transformace energetiky a útlumu těžby uhlí (na
základě popisu ve Strategickém rámci hospodářské restrukturalizace), který je jedním
z průběžných výstupů Uhelné komise ČR2. Výstup: „Zpracování dopadů výstupů
PS1, PS2 a PS3 Uhelné komise ČR do strukturálně postižených regionů ČR“.
Zakázku zpracovávala firma Deloitte Advisory s.r.o. a je ke stažení: Prubezne-vystupya-doporuceni-UK-_priloha-c--3_.pdf (mpo.cz).

RE:START II
Nad rámec již výše zmíněných činností bylo potřeba na rok 2022 zajistit pro oddělení Restart
financování jeho činností. Projekt RE:START financovaný v rámci projektu OP Technická
pomoc byl ukončen k 31.12. 2021.
-

V průběhu roku 2021 byla z úrovně oddělení Restart a ve spolupráci s projektovým
oddělením MMR připravena a předložena do OPTP ke schválení projektová žádost
s názvem RE:START II, jejímž předmětem je zajištění financování činnosti
oddělení Restart. Projektová žádost CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000271 byla dne
23. 8. 2021 na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 schválena.

Členům týmu byly v prosinci 2021 prodlouženy pracovní / služební poměry na dobu určitou do
31. 12. 2022.
Hlavní prioritou týmu pro následující období je nadále naplňování strategie
RE:START prostřednictvím implementace aktuálně 106 opatření čtyř akčních plánů
s průběžným vyhodnocováním jejich přínosu do strukturálně postižených regionů.
Rovněž zahájení sběru podnětů pro Akční plán V k aktualizaci stávajících opatření
či vzniku nových.

Závěr
Oddělení Restart v roce 2021 v návaznosti na výše uvedená vládní usnesení rozšířilo
svoji činnost o množství aktivit, souvisejících s realizací a implementací strategie
RE:START (zpracování PSÚT, aktivity spojené s PS3 UK ČR). Veškeré činnosti a
působnost v aktivitách oddělení jsou v souladu se zaměřením strategie a jejich dopad
se promítne do naplnění opatření a priorit RE:STARTu v budoucnu. Zejména činnosti
související se zpracováním PSÚT a přípravou OPST zajistí pro strukturálně postižené regiony
2
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potřebné finanční prostředky na transformační projekty. Stejně tak aktivní účast v rámci PS3
Uhelné komise, kdy se tým podílel na vytvoření tzv. Mechanismu působení transformace
energetiky a útlumu uhlí, který vychází z identifikace ve Strategickém rámci hospodářské
restrukturalizace.
V roce 2021 se výkonný tým oddělení Restart podílel zejména na:






Realizaci opatření ze čtyř Akčních plánů Strategie hospodářské restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, ve sledovaném období
zahrnuje 106 opatření s plánovanou realizací do roku 2030 a s předpokládanou
hodnotou 142 mld. Kč. Dosud se podařilo zpřístupnit programy, díky nimž bylo do
regionů k 28. 2. 2022 přiděleno 9,5 mld. Kč v rámci dotačních výzev a 11 mld. Kč
v rámci realizace dálnic a silnic I. třídy, 67 mil. Kč z navýšených 18 mld. Kč z programu
„Ekomiliard“ a výzvy z Modernizačního fondu na obnovitelné zdroje. Další výzvy budou
připravovány, jak z fondů EU, tak z národních dotačních programů. Významnou roli při
podpoře regionů lze očekávat z OPST.
Koordinaci aktivit při využití Mechanismu spravedlivé transformace ve
strukturálně postižených / uhelných regionech, zpracování PSÚT. Činnost
vykonával ve spolupráci se zástupci dotčených krajů a s dalšími resorty.
Aktivitách Pracovní skupiny 3 Uhelné komise, zejména pak při identifikaci
sociálních a ekonomických dopadů po útlumu těžby v rámci jednotlivých regionů.

Pravidelně probíhá informovanost široké veřejnosti prostřednictvím webových stránek
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Úvod (mmr.cz) a DotaceEU - Uhelné regiony.
Následující období bude věnováno dopracování a finalizaci PSÚT, koordinaci Mechanismu
spravedlivé transformace, pokračování naplňování vládních úkolů dle nastavených postupů,
prohlubování spolupráce v rámci regionů a příslušných resortů, identifikaci rizik a návrhů na
jejich eliminaci, přípravu aktualizace 5. Akčního plánu a pokračující spolupráci v rámci činnosti
PS3 Uhelné komise.
Současně bude potřeba personálně stabilizovat Výkonný tým a vyjednat finanční prostředky
na pokračování všech aktivit týmu Restart nejen na národní, ale i regionální úrovni po ukončení
roku 2022, kdy končí jeho financování z OPTP.
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Akční plán
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Fond spravedlivé transformace
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Ministerstvo životního prostředí
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Národní orgán pro koordinaci
Operační program
Operační program Spravedlivá transformace
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AP1

AP2

40,445
16,901
2017-20302018-2030

AP3
11,090
2019-2030

Opatření v přípravě /
stav k
34
28.2.2020 rozpracování
Nutná iniciace realizace 14
18

Iniciace

Příloha č.1_Přehled realizace opatření AP1-AP4

5

Problémy při realizaci

PRACOVNÍ VERZE k 21.3.2022

13

Naplněno částečně

38

opatření splněno / běží
výzvy

32

Rozpracováno

SC

Číslo
opatření

A

A.1

I.A.1.1

Program na podporu modernizace technologií firem Technologie

A

A.2

I.A.2.1

Podnikavý region (PODREG) - program na podporu
začínajících podnikatelů či potenciálních
podnikatelských záměrů

A

A.3

I.A.3.1

Podprogram programu TREND pro strukturálně
postižené kraje

Pilíř

Název opatření

AP1

B

B.2

I.B.2.1

Program na regeneraci a podnikatelské využití
brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto programu

B

B.1

I.B.1.3

Návrh komplexního projektu propojujícího v Ústeckém
a Karlovarském kraji těžbu lithia a doprovodných kovů
na ložisku Cínovec

I.C.1.1

Program zaměřený na podporu bilaterární spolupráce
v aplikovaném výzkumu, včetně podpory
přeshraničních projektů (Program DELTA2 – přímá
návaznost na program DELTA)

C

C.1

C

C.1

I.C.1.2

Program zaměřený na podporu technologického
transferu, který by mohl do budoucna podporovat
propojování lokálních inovativních MSP s výzkumnými
organizacemi (Program GAMA2 – přímá návaznost na
program GAMA)

C

C.1

I.C.1.3

Podpora bilaterární a multilaterální spolupráce v
aplikovaném výzkumu (program EPSILON)

C

C.1

I.C.1.9

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

C

C.2

I.C.2.1

Program na podporu aplikovaného
společenskovědního a humanitního výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací (program ÉTA)

C

C.2

I.C.2.3

Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci

C

C.2

I.C.2.4

Zpracovat podrobnou analýzu potenciálu a reálných
možností využití geotermální energie ve všech
dotčených krajích

C

C.2

I.C.2.5

Testování autonomních silničních vozidel v reálném
(nebo téměř reálném) silničním provozu města Ústí
nad Labem - U "SMART" ZONE

I.D.1.1

Komplexní opatření „Regionální talent management“ zvýšení atraktivity krajů pro život obyvatel a rozšíření
nabídky perspektivních pracovních a kariérních
vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky

I.D.1.3

Cílené komplementární výzvy z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání pro VŠ ve strukturálně
postižených regionech

D

D

D.1

D.1

D

D.1

I.D.1.4

Revize systému investičních pobídek - v případě
všech okresů dotčených krajů bez ohledu na podíl
nezaměstnaných osob poskytovat hmotnou podporu
na vytváření pracovních míst v rozsahu 200 000
Kč/místo

D

D.2

I.D.2.1

Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a
celoživotní vzdělávání v krajích

D

D.2

I.D.2.2

Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v
anglickém jazyce u absolventů základních a středních
škol

D

D.2

I.D.2.3

Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro
moderní průmyslové firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0
pro průmysl 4.0)

D

D.2

I.D.2.4

Rozvoj predikčního systému trhu práce
prostřednictvím projektu KOMPAS

D

D.2

I.D.2.5

D

D.2

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

D

D.2

Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a
poradenských středisek) a EFES (efektivní služby
zaměstnanosti)

D

D.2

I.D.2.8

Intenzifikace využití zvolené rekvalifikace – cílené
využívání ustanovení § 109a Zákona o zaměstnanosti

D

D.2

I.D.2.9

Zpracování analýzy možnosti zavedení podpory v
rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o
zaměstnanosti

D

D.2

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

D

D.2

D

D.2

I.D.2.12

Analýza současného stavu v oblasti slaďování
rodinného a pracovního života ve vybraných
regionech, které jsou typické vyšším podílem
zaměstnání v průmyslových odvětvích a s tím
spojeným směnným provozem

D

D.3

I.D.3.1

Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj
zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob

D

D.3

I.D.3.2

Komplexní opatření zaměřený na podporu tzv.
tranzitních sociálních podniků

E

D

D.3

I.D.3.3

Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č. 1127/2016

D

D.3

I.D.3.4

Realizace opatření k řešení dlouhodobé
nezaměstnanosti

D

D.3

I.D.3.5

Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k
dlouhodobě nezaměstnaným, zejména osobám v
hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem
komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání

D

D.3

I.D.3.6

Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na
podporu regionální mobility

D

D.4

I.D.4.1

Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v
počátečním vzdělávání

E.1

I.E.1.1

Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení
jako jedné z příčin dlouhodobé nezaměstnanosti

E

E.1

I.E.1.2

Komplex opatření k posílení a zefektivnění činnosti
ÚP ČR ve strukturálně postižených krajích

E

E.1

I.E.1.4

Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj
Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje

E

E.4

I.E.4.1

Připravit regionální programy na podporu dalšího
rozvoje již existujících místních kulturních institucí
(muzea, divadla, orchestry, kulturní festivaly apod.) a
na podporu vzniku nových kulturních institucí a aktivit
ve všech třech krajích.

E

E.2

I.E.2.3

Rozvoj zdravotnické infrastruktury - Karlovy Vary

F

F.1

I.F.1.1

Akcelerace programu na řešení sanace ekologických
škod – závazky vyplývající z privatizačních smluv
(kompetence MF ČR)

F

F.1

I.F.1.2

Přenastavení a posílení programu na sanaci
ekologických škod financovaného z úrovně OP ŽP
určeného pro města a obce – závazky nad rámec
privatizačních smluv (kompetence MŽP)

F

F.1

I.F.1.3

Připravit návrh programu revitalizace / resocializace
již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě

F

F.1

I.F.1.4

Analyzovat existující programy v oblasti ŽP a stávající
opatření na ochranu ŽP

F

F.1

I.F.1.8

Analýza potenciálu a reálných možností využití
přečerpávacích elektráren na území strukturálně
postižených krajů

F

F

F.2

F.2

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 jeho
prostřednictvím podporovat nepodnikatelské využití
regenerovaných ploch (kompetence MMR)

F

F.1

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

F

F.1

I.F.1.6

Podpora programu Revitalizace Krušných hor
(Ústecký i Karlovarský kraj)

F

F.2

I.F.2.3

Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor
východního nádraží v Děčíně a budovy rakouské
dráhy v jeho rámci

F

F.2

I.F.2.4

Analýza rozvojových příležitostí a výsledů
dosavadních rozvojových projektů města Terezín“

F

F.1

I.F.1.7

Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na
řešení ekologických škod dle Usnesení vlády ČR č.
592/2002 Sb. na území Moravskoslezského kraje

G

G.1

I.G.1.1

Komplex opatření k dobudování významných
dopravních úseků – dálnic a silnic I. třídy

G

G.1

I.G.1.3

Komplex opatření ke zkapacitnění a modernizaci
železničních tratí

G

G.1

I.G.1.5

Prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy
mezinárodního veřejného civilního letiště Karlovy Vary

AP2
A

A.1

II.A.1.1

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve
strukturálně postižených regionech prostřednictvím
investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev
OPPIK - Nemovitosti)

A

A.2

II.A.2.1

Zvýšení hospodářského přínosu cestovního ruchu ve
specifických lokalitách strukturálně postižených
regionů

B

B.2

II.B.2.1

Příprava programu zaměřeného na regenerace
specifických brownfieldů ve městech a obcích
směřujících k jejich dalšímu efektivnímu využití

C

C.2

II.C.2.2

Podpora vědecko-popularizačních činností na území
strukturálně postižených krajů

C

C.2

II.C.2.3

Program na podporu aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací THÉTA

D

D.2

II.D.2.1

Rozvoj multislužbových center celoživotního učení

E

E.1

II.E.1.1

Podpora komunitního života a sociálních služeb

E

E.2

II.E.2.1

Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených
regionech – obnova rozvoje materiálně-technické
základny – část A

E

E.2

II.E.2.2

Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených
regionech – Systémové změny směřující k zajištění
kvalifikovaného zdravotnického personálu – část B

E

E.2

II.E.2.3

Podpora integrace zahraničních pracovníků

E

E.3

II.E.3.1

Podpora rozvoje venkovských oblastí ve strukturálně
postižených regionech

E

E.3

II.E.3.2

Komplexní obnova sídlišť

E

E.4

II.E.4.1

Navýšení alokace programu Podpora rozvoje a
obnovy materiálně technické základny regionálních
kulturních zařízení, církví a náboženských
společností, který má ve správě Ministerstvo kultury

E

E.4

II.E.4.2

Navýšení alokace programu 134 130 – Rozvoj a
obnova materiálně technické základny státních
kulturních zařízení spravovaným Ministerstvem kultury.

E

E.4

II.E.4.3

Navýšení alokace Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva kultury a
úprava zásad programu s ohledem na potřeby
specifických nemovitých kulturních památek ve
strukturálně postižených krajích

F

F.1

II.F.1.1

Zlepšit kvalitu ovzduší

F

F.1

II.F.1.3

Bezpečné kraje

F

F.1

II.F.1.4

Adaptace území na dopady změny klimatu

F

F.2

II.F.2.1

Odpadové hospodářství

F

F.1

II.F.1.2

Snížení nebezpečnosti provozu – Spolchemie

G

G.1

II.G.1.2

Systémový přístup k plánování služeb související s
kamionovou dopravou

G

G.1

II.G.1.3

Napojení Podkrušnohorské výsypky u Sokolova na
veřejnou dopravní infrastrukturu v Karlovarském kraji
z důvodu umožnění její revitalizace

G

G.2

II.G.2.1

Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura
pro 21. století

A

A.1

III.A.1.1

B

B.2

III.B.2.1

AP3
Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a
investorů (zejména s vyšší přidanou hodnotou)

Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský,
Ústecký a Karlovarský kraj

B

B.2

III.B.2.2

C

C.2

III.C.2.1

C

C.2

C

C.2

III.C.2.2

III.C.2.3

Program na zajištění nabídky průmyslových ploch
typu greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti
stávajících průmyslových zón

Programy na podporu aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací ve strukturálně
postižených regionech

Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro
MSK, ÚK a KVK

Specifická podpora výzkumu ve strukturálně
postižených regionech

C

C.2

III.C.2.4

Podpora VaV infrastruktury

D

D.1

III.D.1.1

Financování provozu regionálních pracovišť veřejných
vysokých škol na území Karlovarského a Ústeckého
kraje

D

D.2

III.D.2.1

Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje
materiálně-technického zázemí škol a školských
zařízení

D

D.2

III.D.2.2

Podpora rozvoje vysokého školství

E

E.2

III.E.2.1

Podpora rozvoje Integrovaného záchranného systému

E

E.3

III.E.3.1

Specifická podpora bydlení a bytové politiky

F

F.2

III.F.2.1

Odpadové hospodářství II

F

F.2

III.F.2.2

Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti

G

G.1

III.G.1.1

Dopravní napojení strategického významu ve
strukturálně postižených regionech

G

G.2

III.G.2.1

Příprava analýzy možností úpravy daňové soustavy
pro zajištění rovnoměrného regionálního rozvoje
České republiky

AP4
A

A.2

IV. A.2.1

Podnikavý region (PODREG) - program na podporu
začínajících podnikatelů, a potenciálních
podnikatelských záměrů a MSP s vlastním
produktem/službou

A

A.3

IV. A.3.1

Podpora digitalizace a robotizace především malých a
středních firem prostřednictvím outsourcovaných
služeb výzkumu, vývoje a poradenství

A

A.3

IV. A.3.2

Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství
jako ekonomického odvětví v Karlovarském kraji

C

C.2

IV. C.2.1

Specifická podpora výzkumu ve strukturálně
postižených regionech

D

D.2

IV. D.2.1

Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje
materiálně-technického zázemí škol a školských
zařízení

D

D.2

IV. D.2.2

Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a
celoživotní vzdělávání v krajích

E

E.4

IV.E.4.1

Změna image strukturálně postižených regionů

E

E.4

IV.E.4.2

Podpora kulturních a kreativních odvětví

F

F.1

IV.F.1.1

F

F.2

IV.F.2.1

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách –
pokračování DT

F

F.2

IV. F.2.2

Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti

F

F.2

IV. F.2.3

Program na podporu občanské vybavenosti a
obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech

Zpracování technickoekonomických analýz
využitelnosti důlních děl v MSK

F

F.3

IV. F.3.1

Podpora komunitní energetiky ve strukturálně
postižených regionech

F

F.3

IV. F.3.2

Podpora zřízení Center veřejných energetiků

F

F.3

IV. F.3.3

Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro
spravedlivou transformaci

G

G.1

IV. G.1.1

Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti

G

G.2

IV. G.2.1

Podpora rozvoje digitalizace státní správy a
samosprávy, digitalizace služeb pro občany regionů

Region

Gesce

Gesce +

Doba
realizace

Aktuální fáze
realizace
daného
opatření

Stav opatření
oproti
schválení

částečně
splněno

Opatření beze
změny

Nadregionální MPO

MF

2018-2020

Nadregionální MPO

MF

2017-2023 Iniciace

Nadregionální MPO

2019-2026

částečně
splněno

Opatření beze
změny

Opatření beze
změny

Nadregionální MPO

MF

2017-2023

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

2018-2025 Příprava

Opatření beze
změny

Nadregionální TA ČR

2018-2025 Rozpracování

Opatření beze
změny

Nadregionální TA ČR

2017-2025 Iniciace

Opatření beze
změny

Nadregionální TA ČR

2017-2025

ÚK, KVK

MPO

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Úřadu
vlády
ČR Sekce
Nadregionální pro
vědu,
výzkum
a
inovace

2017-2018 Finalizace

Nadregionální TA ČR

2018-2026

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Nadregionální MŠMT

2018-2022

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Nadregionální MPO

2018-2021 Iniciace

Naplněno/běží
výzvy

Opatření beze
změny

2017

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Nadregionální MŠMT

2017-2020

Finalizace/Spln Opatření beze
ěno
změny

Nadregionální MŠMT

2018-2023

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

ÚK

MD

MPO

Nadregionální MPSV

Opatření beze
změny

2018+

Iniciace

2017-2020

Finalizace/Spln Opatření beze
ěno
změny

2017-2023

Finalizace/Spln Opatření beze
ěno
změny

2018-2023

Finalizace/Spln Opatření beze
ěno
změny

Nadregionální MPSV

2017-2020

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Nadregionální MPSV

2017-2021

částečně
splněno

Nadregionální MPSV

2017-2018

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Nadregionální MPSV

2018+

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Nadregionální MŠMT

MPSV

Nadregionální MŠMT

Nadregionální MŠMT

MPSV

Opatření beze
změny

Nadregionální MPSV

2017+

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Nadregionální MPSV

2017-2018

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Nadregionální MPSV

2016-2020

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Nadregionální MPSV

2017-2018

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Nadregionální MPSV

2018 Iniciace

Opatření beze
změny

Nadregionální MPSV

2017-2020 Rozpracování

Opatření beze
změny

Nadregionální MPSV

2017-2020 Rozpracování

Opatření beze
změny

Nadregionální MPSV

2016-2018 Rozpracování

Opatření beze
změny

Nadregionální MPSV

2017-2018 Rozpracování

Opatření beze
změny

Nadregionální MPSV

2017-2018

Nadregionální MPSV

2016-2018 Finalizace

Nadregionální MŠMT

2017-2020

Nadregionální MPSV

MŠMT;
MF; MS

Finalizace/Spln Opatření beze
ěno
změny

Naplněno/běží
výzvy

Finalizace/Spln Opatření beze
ěno
změny

2017-2030 Rozpracování

Opatření beze
změny

Nadregionální MPSV

Nadregionální MPSV

MMR

2017-2023 Rozpracování

2018

Opatření beze
změny

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Opatření beze
změny

Nadregionální MK

2018-2022 Rozpracování

KVK

2018-2021

Problémy při
realizaci

Opatření beze
změny

2017+

Rozpracování

Opatření beze
změny

MZ

Nadregionální MF

MMR

Nadregionální MPO

MMR,
2019-2025 Rozpracování
MŽP, MF

Opatření beze
změny

Nadregionální MŽP

MZe

2017-2019+Rozpracování

Opatření beze
změny

2018-2022 Iniciace

Opatření beze
změny

Nadregionální MPO

2017-2023 Příprava

Opatření beze
změny

Nadregionální MŽP

Nadregionální MMR

MF

Nadregionální MMR

2018-2021

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

2019-2021

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

ÚK, KVK

MF

MPO;
MMR

2017-2020 Finalizace

Naplněno/běží
výzvy

ÚK, KVK

MZe

MŽP

2017-2030 Finalizace

Naplněno/běží
výzvy

ÚK, KVK

MMR

2017-2023 Finalizace

Naplněno/běží
výzvy

ÚK, KVK

MMR

2017 Finalizace

Naplněno/běží
výzvy

MSK

MF

2017-2023 Příprava

Opatření beze
změny

Nadregionální MD

2017-2030 Finalizace

Naplněno/běží
výzvy

Nadregionální MD

2017-2035 Finalizace

Naplněno/běží
výzvy

MPO

MD

MŽP,
MZe,
2019-2022 Iniciace
MMR,
MF, MPO

Opatření beze
změny

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Nadregionální MPO

2018-2023

Nadregionální MMR

2019-2023 Iniciace

Opatření beze
změny

2020-2024 Iniciace

Opatření beze
změny

Nadregionální MŠMT

2018-2026 Rozpracování

Opatření beze
změny

Nadregionální TA ČR

2019-2025 Finalizace

Opatření beze
změny

Nadregionální MMR

MPO,
MŽP,
MZe

Nadregionální MŠMT

MPO, MK 2018-2030 Rozpracování

Opatření beze
změny

Nadregionální MMR

MPSV

Opatření beze
změny

2018-2020 Příprava

Nadregionální MZ

2018-2021

Problémy při
realizaci

Opatření beze
změny

Nadregionální MZ

2018-2019

Problémy při
realizaci

Opatření beze
změny

Nadregionální MV

MPSV

2019 Příprava

Opatření beze
změny

Nadregionální MMR

Mze,
MŠMT,
MPSV,
2018-2030 Iniciace
MK, MV,
MŽP

Opatření beze
změny

Opatření beze
změny

Nadregionální MMR

2019-2023 Příprava

Nadregionální MK

2019-2024

Problémy při
realizaci

Opatření beze
změny

Nadregionální MK

2019-2024

Problémy při
realizaci

Opatření beze
změny

Nadregionální MK

2019-2021

Problémy při
realizaci

Opatření beze
změny

Nadregionální MŽP

MD,
částečně
MPO,
2018-2020
splněno
MMR, MF

Opatření beze
změny

Nadregionální MMR

MV, MŽP 2018-2021 Iniciace

Opatření beze
změny

Nadregionální MŽP

MPO,
MMR,
MZe

Opatření beze
změny

2018-2027 Příprava

Nadregionální MŽP

2018-2026 Příprava

Opatření beze
změny

ÚK

MŽP

2018-2019 Iniciace

Opatření beze
změny

ÚK

MD

2019-2020 Rozpracování

Opatření beze
změny

KVK

MD

2018-2019

MSK

MPO

2018-2023 Příprava

Nadregionální

MMR,
MPO

MPO

Nadregionální MPO

2020-2025

MMR

Finalizace/Spln Naplněno/běží
ěno
výzvy

Příprava

2019-2030 Příprava

Opatření beze
změny

Nadregionální MPO

Nadregionální MŽP

Nadregionální MPO

Nadregionální MŠMT

2020-2025 Příprava

MPO,
MD, TA
ČR

MZV,
MŠMT

MD, TA
ČR

2019-2026

částečně
splněno

2019-2030 Příprava

2019-2030 Iniciace

Nadregionální MPO

MŠMT

Nadregionální MŠMT

Nadregionální MMR

Nadregionální MŠMT

2019-2026 Rozpracování

2019-2030 Příprava

MŠMT

2019-2023

částečně
splněno

2019-2027 Příprava

Nadregionální MV

MMR

2020-2023 Příprava

Nadregionální MMR

MŽP

2019-2022 Příprava

Nadregionální MŽP

2020-2028 Příprava

Nadregionální MMR

2019-2020

Nadregionální MD

MMR

Finalizace/Spln
ěno

2019-2022 Příprava

Nadregionální MMR

MF

2020-2021 Iniciace

Nadregionální MPO

2021-2023

Nadregionální MPO

2021-2024

MŽP
MPO,
MMR

2021-2027

KVK

MŠMT,

Nadregionální MD,
MPO,

2021-2030

MMR,
MŠMT

2021-2027

Nadregionální MPSV

2021-2023

Nadregionální MMR

2021-2030

Nadregionální MK

2021-2023

MSK

MPO

2021-2023

Nadregionální MMR

2021-2023

Nadregionální MMR

2021

Nadregionální MMR

2021-2030

Nadregionální

MPO,

Nadregionální MŽP,

2021-2030

MMR

Nadregionální

MPO,
MŽP

2021-2029

Nadregionální MŽP

2021-2027

KVK

2021-2022

MD

MPO,

Nadregionální MMR,
MŠMT

2021-2027

Komentář k naplňování daného opatření

Na podzim 2019 došlo ze strany MPO k vyhlášení programu Technologie formou finančního nástroje, se
zvýhodněním pro strukturálně postižené regiony, v návaznosti na využití výkonostní rezervy OP PIK byly
vyhlášeny výzvy v programech Inovace, Aplikace, Potenciál, které obsahovaly bodové zvýhodnění pro
strukturálně postižené regiony.

Realizace běží v MSK, zatím ze zdrojů kraje, opatření je hodnoceno jako úspěšné. Ze strany MSK je
doporučení intenzivního zapojení se do této problematiky, resp. využít zkušeností MSK i při aplikaci
vlastních dotačních programů průběžně realizovaných v ÚK na podporu začínajících podnikatelů. Klíčové
je posílit krajské zdroje a doplnit je ze strany státního rozpočtu.
Opatření bude naplněno ze zdrojů nového operačního programu Spravedlivá transformace.
V 1.VS byla bonifikační kritéria. Proběhlo jednání k bonifikaci strukturálně postižených krajů v rámci
přípravy 2.VS. Od 20.2.20 probíhá příjem žádostí do 2. veřejné soutěže (bez bonifikace pro strukturálně
postižené regiony). Připravuje se 3. VS. Ze strany NVT je naplánováno jednání se zástupci MPO. Bude
probíhat ověření témat ze strany RSK v regionech.

3. výzva byla vyhodnocena, v návaznosti na výsledky proběhlo v KVK setkání se zástupci měst a obcí s
prezentací příkladů úspěšných projektů a zkušeností s přípravou a nastavením projektů. 4.výzva
vyhlášena, příjem žádostí do 31.8.2020, alokace 260 mil. Kč. MPO avizuje změny, jejich konkrétní rozsah
a dopad na realizaci opatření nebyl NVT prezentován. NVT s ohledem na rostoucí zájem o tento program
ze strany regionů doporučuje jej neměnit a realizovat ve stávajícím rozsahu.

V této době se čeká na dokončení průzkumných prací, na jejichž základě bude možné rozhodnout o
dalším využití této suroviny. V rámci Ústeckého kraje je mezi strategickými projekty Fondu pro
spravedlivou transformaci doporučen s prioritou 2 projekt společnosti ČEZ, a.s. orientovaný na těžbu lithia
na Cínovci. Záměr konzultován v rámci OPST. Realizace projektu je v kompetenci investora.

Program DELTA 2 je zaměřen na podporu spolupráce českých účastníků se zahraničními partnery. První
veřejná soutěž nezvýhodňovala projekty ze strukturálně postižených regionů. V rámci této soutěže byl k
podpoře vybrán jeden projekt s hlavním příjemcem se sídlem
v Moravskoslezském kraji.

Došlo k rozhodnutí, že v rámci GAMA 2 již nebude žádná veřejná soutěž. Dle aktuálních informací bude
TA ČR usilovat o nový program. Zde bude VT v této snaze TA ČR podporovat i s ohledem na realizaci
tohoto opatření. Budou zahájena jednání s TA ČR na podporu pokračování programu.

Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže programu je realizováno 26 projektů s alespoň jedním
účastníkem ze strukturálně postiženého regionu. Těmto účastníkům je poskytnuta podpora ve výši 126
mil. Kč.
Od roku 2019 již nebyla vyhlášena žádná další národní veřejná soutěž
ve výzkumu, vývoji a inovacích z důvodu schválení tří nových resortních programů, které mají podobné
zaměření jako program EPSILON. Jedná se
o Program TREND, Program Prostředí pro život a Program DOPRAVA 2020+. Na podporu VaVaI v oblasti
energetiky je specificky zaměřen program THÉTA. V současné době je program EPSILON využíván jako
nástroj na podporu projektů z mezinárodních ERA-NET Cofund schémat, kde poskytnutí podpory
projektům mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích probíhá
na základě hodnocení a výběru projektů uskutečněného na mezinárodní úrovni.

NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozběhnutí je navázán na
schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.

Dané opatření běží. Do 3. veřejné soutěže programu ÉTA bylo podáno 72 projektů s hlavním příjemcem
ze strukturálně postiženého kraje, z nichž podpořeno bylo 8 projektů. TA ČR provede analýzu hodnocení
úspěšnosti těchto projektů v jednotlivých hodnotících kritériích a výsledky zašle zástupcům strategie
RE:START.
Výzva ukončena 31.1.2020. Strukturálně postižené kraje dostaly možnost využít na realizaci svých
projektů o 20 mil. Kč více oproti ostatním regionům, tzn. alokace pro MSK 60mil, alokace pro UK+KVK
45mil Kč. Realizace twinningu se zatím stále rozbíhá.
Opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření..Část opatření bude součástí podpory z
OPST, o podrobněšjích zmapování potenciálu geotermální energiek bude potřeba ještě dále jednat se
zástupci regionů a MPO.
Opatření naplněno, zafinancovaná analýza byla v 1.Q 2019 zveřejněna. Na výstupy této analýzy pak
navazují další aktivity města a kraje, kteří na praktickém využití výstupů této studie spolupracují. Připravují
výzkumné projekty v této oblasti. V návaznosti na výstupy této studie bylo také do AP3 zahrnuto opatření v
pilíři C jako opatření návazného charakteru umožňující uvedení výstupů studie do praxe. V této věci se
také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit, které spadají do gesce tohoto resortu. V návaznosti na
výstupy této analýzy se podařilo také iniciovat přípravu dalších výzkumných projektů v regionu aktuálně
podaných do programu Doprava 2020+, dojednávání realizace Mobility Innovation Hubu. V červenci 2019
podepsáno Memorandum o spolupráci mezi ÚK a městem ÚL, koordinaci aktivit převzal kraj, částečně i
prostřednictvím ICUK. Poslední jednání proběhla v říjnu a prosinci 2021, nyní se chystá Memorandum o
partnerství a spolupráci při rozvoje kooperativní, propojené a automatizované mobility v ÚK, a na
základě toho, kdo k němu přistoupí, bude fungovat platforma CCAM. Aktuálně se diskutují další kroky (je
Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v
rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích
přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k
realizaci na úrovni tohoto opatření. Předpoklad ukončení příjmu žádostí 11.5.2020.
Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. Celkově došlo k rozdělení
2,17 mld.Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji žádost ve výši 15 mil.
Kč.

Došlo ke schválení nového znění příslušného zákona. Zásadní změnou je, že o veškerých investičních
pobídkách bude rozhodovat vláda ČR. Podmínky budou sjednocené pro celé území ČR vyjma hl.m.Prahy.
Není kladen takový důraz na tvorbu pracovních míst, ale investice s vyšší přidanou podporou, v případě
žádosti o příspěvek na pracovní místo 200 000 Kč/místo - je sledována struktura zaměstnanců s VŠ
vzděláním a působící ve výzkumu a vývoji. Dále také došle ke zmírnění podmínek pro MSP, kdy
požadovaný rozsah investice je poloviční oproti podmínkám pro velké podniky. Do budoucna je nutné
směřovat případné investiční pobídky do strukturálně postižených regionů.
Splněno. Zákonem č. 210/2019 Sb. došlo k novelizaci zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a
zákona č. 435/2004 Sb., o zaěstnanosti, a ke změně podmínke poskytování investičních pobídek. Nově je
kladen důraz na poskytování pobídek do technologických center a oborů s vyšší přidanou hodnotou. Byla
však zachována možnost

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v
rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích
přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k
realizaci na úrovni tohoto opatření.
Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v
rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích
přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k
realizaci na úrovni tohoto opatření.
Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnost do dalších strukturálně postižených
regionů a další podporu směřovat tímto směrem.
Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v
rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích
přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k
realizaci na úrovni tohoto opatření.
Za MPSV je připraven Akční plán práce 4.0.a od října 2019 běží projekt Kompetence 4.0. se zpracováním
do 30.12.2022.
Opatření naplněno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v dlouhodobém časovém
horizontu v rámci příslušných platforem v jednotlivých krajích.
Oba projekty jsou průběžně realizovány - projekt EFES by měl být ukončen 31.8.2020, projekt PIPS pak
bude realizován až do 31.12.2021. Bude potřeba sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v
dlouhodobém časovém horizontu v rámci příslušných platforem v jednotlivých krajích.
Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

Cíle již byly splněny působením pozitivního vývoje na trhu práce. Z důvodu toho, že ve firmách nedochází
k hromadnému propouštění v takové míře jak se očekávalo v roce 2016 (kdy byl tento projekt schválen k
realizaci), bylo rozhodnuto, že doba realizace projektu již nebude prodloužena a projekt skončí podle
plánu, tj. k 31.12.2019.

Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

Zatím beze změny - dojde k zahájení jednání s příslušnou sekcí MPSV

Opatření je plněno. UP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných
uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019 a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k
podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství,
rekvalifikací, tzv. práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje UP ČR
komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím spolupráce útvarů
zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek.
Splněno - realizován celostátní projekt Podpora dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o
zaměstnání.
Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s Úřadem vlády na tvorbě zákona o sociálním podnikání. MPSV
také vyhlašuje příslušné výzvy na podporu sociálního podnikání. Nutné sledovat realizaci ve vztahu k
cílům opatření.
Příprava zákona o sociálním podnikání na úrovni úřadu vlády byla zastavena, zákon o integračním
sociálním podniku byl připravován jako poslanecká iniciativa - nestihl se v minulém volebním
období projednat. Aktuálně je příprava návrhu zákona o sociálním podnikání opětovně zařazena do
legisativních prací vlády na rok 2022 v gesci MPSV.
MPSV však sociální podniky podporuje, a to jak prostřednictvím poskytnutí dotací, tak
prostřednictvím vybudování podprůrné sítě a využitím finančních nástrojů (záruk).
Např. výzvy č. 105, 129, projekt Podpora sociálního podnikání pokračuje, úvěry ČMRZB
(https://www.nrb.cz/produkt/s-podnik/?rc)

Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednotlivých opatření. Je nutné
průběžně sledovat.
Splněno. Poslední zpráva za období 2. poloviny 2019 a 1. poloviny 2020 byla předložena vládě pod
V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloučit toto opatření s I.D.3.1. K řešení
dlouhodobé nezaměstnanosti připravil ÚP ČR k realizaci projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti
dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ (PDU). Projekt byl zahájen v lednu 2019 a obsahuje
mnoho cílených aktivit směřující k podpoře integrace dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce.
Jedná se nejen o odborné poradenství, nabídku vhodných rekvalifikací, ale i o tzv. práce na zkoušku a
podpory vytváření nových pracovních míst. Pro skupinu osob se zdravotním postižením (OZP) ÚP ČR
připravil projekt s názvem „OZP“, v jehož rámci vznikl „Poradenský program pro OZP“, který je realizován
již od poloviny roku 2018. Aktivity tohoto programu jsou zaměřeny na poradenství z mnoha oblastí,
přičemž cílem programu je konkrétní pomoc OZP např. orientovat se v dostupných nástrojích APZ, v
nástrojích sociálního zabezpečení, v oblasti pracovní rehabilitace, ale i možnosti řešení individuálních
potřeb osob s handicapem. Prioritou je zvýšená péče uchazečů o zaměstnání (OZP) při umísťování
zvláště na volném trhu práce. Na tuto skupinu je také zaměřena tzv. Pracovní rehabilitace, která zahrnuje
komplex aktivit a činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro OZP. Patří sem
poradenské činnosti (bilanční a pracovní diagnostika, ergodiagnostika, Job cluby a Poradenský program
pro OZP), dále příprava na povolání, příprava k práci, specializované rekvalifikační kurzy a zvýšená péče
s individuálním přístupem při zprostředkování zaměstnání.

Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídících aktů UP ČR, které upravují
spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci UP ČR při práci s klienty, kteří jsou uchazeči o zaměstnání a
zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje označit za splněné.

Naplněno

Ze strany MŠMT došlo k posílení prostředků určených na podporu strukturálně postižených regionů v
rámci vyhlášené výzvy "Implementace krajských akčních plánů II". V současné době probíhají v krajích
přípravy jednotlivých projektů, v jejichž rámci bude věnován prostor i aktivitám, které jsou předpokládány k
realizaci na úrovni tohoto opatření.

Beze změny. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizuje tu část opatření, která spadá do její gesce. V rámci
aktivit UP ČR je průběžně podporováno posilování finanční gramotnosti. V lednu 2020 byla vládou
schválena aktualizace Národní strategie finančního vzdělávání (2.0), která tuto problematiku také
akcentuje.
Splněno částečně. Finanční gramotnost posilována v rámci aktivit ÚP ČR pro uchazeče o
zaměstnání. V rámci projektu POVEZ podporováno vzdělávání v měkkých dovednostech pouze v
případě, že souvisí s vykonávanou profesí

Opatření jako takové trvá.
Plněno jinak - ÚP ČR vytváří na regionální i lokální úrovni poradní sbory na základě § 7 zákona o
zaměstnanosti poradní sbory, které se mohou vyjadřovat k situaci na trhu práce a nástrojům aktivní
politiky zaměstnanosti, složeny jsou ze všech relevantních aktérů regionálních trhů práce.Další
spolupráce na regionální úrovni probíhá protřednictvím paktů zaměstnanosti

Analýza hotová, aktuálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší přenositelnost k řešení specifik
jednotlivých regionů.

Probíhají průběžná jednání s MK, které připravuje možnost specifického zvýhodnění projektů
realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vhodných programech, které umožní naplnění
tohoto opatření.

Ze strany MZ nebyly stále postoupeny výsledky dané studie (i přes průběžné urgence o její zaslání). Není
možné tak dané opatření ve sledovaném období vyhodnotit. Je nutná opětovná aktivizace.
Nutná akcelerace naplňování těchto smluv zejména ve strukturálně postižených regionech..
ad plnění Úkolu a) Požádat MF o podání zprávy k plnění daného opatření vč.
aktuálního přehledu o stavu plnění závazků v čase, a vahrazení ročních finančních alokací na realizaci
sanací aloka, za celé období, včetně harmonogramu; zajistit urychlení procesu zadávání veřejných
zakázek na sanaci ekolog. škod vyplývajících z uzavřených ekologických smluv
ad plnění Úkolu b) Ověřit ve spolupráci s MF stav plnění daného opatření (prioritní projekty Sanace
skládkové oblasti v lokalitě Litvínov společnosti UNIPETROL, a.s.; Sanační zásah na lokalitě
AGLOMERACE ve společnosti Vítkovice, a.s.)

Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpán vyjma na počátku roku 2019 dobíhající alokace v rámci ITI
Úcha. O navýšení opatření se průběžně jedná a pokud se jej nepodaří naplnit ze stávajícího operačního
programu bude snaha jej s ohledem na velkou absorpční kapacitu v regionech připravit i do nového
programovacího období.
stav plnění úkolu MMR provedení analýzy potřeb a absorpční kapacity v oblasti sanace
ekologických škod? (třeba ověřit)
Změny: dochází ke zlepšení dokumentace kontaminovaných ploch včetně jejich prioritizace a
evidence v databázi kontaminovaných míst: Nejucelenější přehled potřeb poskytuje databáze SEKM, která
se doplňuje prostřednictvím projektu NIKM II.etapa. Ve spolupráci se Svazem měst a obcí vypracovat
Metodiku pro postup vůči soukromým vlastníkům a komunikační strategii, definovat práva a odpovědnosti
jednotlivých úřadů
→ zajistit účinnější zapojení a aktivizaci vlastníků dotčených lokalit s nejvyšší prioritou z hlediska
naléhavosti odstraňování závažných ekologických rizik (zejm. neakceptovatelných rizik
→ motivace bonifikací pro související rozvojové projekty nového využití
Pozn. V přípravě ITI ÚCHA na období 21+ hlídat a vyloučit případné duplicity a překryvy opatření a
potenciálních zdrojů financování
Z Analytické části ITI ÚCHA na období 21+: V roce 2017 byla pro potřeby ITI ÚChA provedena
Inventarizace a pasportizace starých ekologických zátěží vázaných na nevyužívanou infrastrukturu v
Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území, mapové podklady,
které umožní definovat základní parametry daného programu určeného na resocializaci rekultivovaných
ploch a území po těžbě.
V rámci přípravy a jednání pracovní skupiny byly vytvořeny základní podklady, rámce a parametry,
definice území, identifikovány možné fin. zdroje a typy aktivit/opatření. Výstupy byly využity mj. při přípravě
PSÚT.
Plnění úkolu (a jeho cíle) se nyní tematicky (přímá obnova území po těžbě) v resp. zapracovávají do
Operačního programu Spravedlivá transformace OP ST (pod koordinací MŽP)
V přípravě ITI ÚCHA na období 21+ (opatření 4.1.2 Rekultivace krajiny po těžbě; uvedeno však, že bude
řešeno mimo nástroj ITI hlídat, resp. vyloučit případné duplicity a překryvy opatření a potenciálních
zdrojů financování)
(10/2021)
Došlo ke zpracování analýz jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná část z nich je ve
stávajícím programovacím období již uzavřená a nepředpokládá znovu vyhlášení výzev potřebných ve
strukturálně postižených regionech, nebo případně jejich efektivnějšímu využití v regionech brání
nastavení konkrétních výzev.
K řešení: opatření se jeví jako "uzavřené", anebo pokud nikoliv, pak by mělo být konkrétněji specifikováno,
co v případě nastavení výzev brání/bránilo k jejich efektivnějšímu využití
Průběžný monitoring, zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje jednotlivých složek ŽP ve vztahu k plnění
relevantních programů a účinnosti jejich výstůpů je stadardně předpokládáno.

Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí, s.p., který v
letošním roce dokončí studie týkající se možnosti využití hydrických rekultivací na území ÚK k tomuto
účelu. Pro naplnění opatření je však důležité obdobné kroky zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v
ostatních regionech. V lednu zrealizována schůzka se zástupci MPO a předána Analýza potenciálu PVE .
Opatření se tímto posunulo, ale stále ještě není naplněno.

Opatření splněno. V listopadu 2019 vyhlášena výzva č. 3 opět s alokací cca 100 mil, příjem žádostí
ukončen 14.2.2020. Kč. S ohledem na poptávku z regionu je v rámci AP4 navrženo pokračování tohoto
dotačního titulu.

Opatření splněno. Proběhlo hodnocení 1. výzvy, kde byl značný převis. Ze strukturálně postižených krajů
bylo podpořeno 6 projektů s předpokládanou dotací 65 mil. Kč. Celkově lze výzvu č. 1 označit jako
neúspěšnou z pohledu strukturálně postižených krajů. V prosinci 2019 vyhlášena výzva č.2 s
předpokládanou alokací cca 200 mil. Kč, příjem žádostí do 11.5.2020.

Opatření splněno, naplňování je otázkou vyhlašování a realizace veřejných zakázek. Proběhlo navýšení
alokace a vyhlašované výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v rámci původní alokace. Ročně
by měly být vyčleněny cca 2 mld. Kč. Nedochází však k naplňování harmonogramu opatření. Opatření je
splněno z pohledu navýšení alokace, ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu.
Vláda ČR prosadila, že se vylučují sanační a rekultivační projekty a snížil se počet projektů na 10
společně s MSK z původních 13 za rok. Toto se tedy v rámci opatření moc nedaří a předpokládáme dělení
5/5 projektů mezi UK+KVK a MSK.
Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlašovány zejména v oblasti obnovy
lesních porostů a zajištění jejich vápnění. Ze strany Mze bude v roce 2019 zahájeno periodické hodnocení
daného programu. Aktuálně proběhlo v rámci oddělení ochrany lesa k internímu vyhodnocování
podkladů za čtyři roky 2017 - 2020, údaje budou průběžně aktualizovány a následně zveřejněny.
Město Děčín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie v rámci specifického programu
MMR

Město Terezín uspělo se žádostí o podporu zpracování rozvojové studie

Ročně by měly být vyčleněny 2 mld. Kč na financování projektů z obou krajů. Aktivity však stojí na
vyhlašování veřejných zakázek ze strany MF. Z MSK žádost na MF - o shrnutí aktuálního stavu,ale je
potřeba ještě dořešit podobu reportování implementace, jednání se zástupci MF proběhlo v prosinci 2019.
Ze strany MSK proběhla revize projektů, které prošly schválením v meziresortní komisi a byla nastavena
kritéria pro krajskou prioritizaci.
Ze strany MPO byl MSK požádán o stanovení 5 prioritních projektů pro harmonogram zadávání na rok
2020 a střednědobý výhled. Akcelerace čerpání naráží omezené kaplacity vyhlašování veřejných zakázek
ze strany MF
Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů byly ve finančním výhledu do konce
roku 2018 akce za 3,9 mld. Kč. Vyhodnocení roku 2019 lze udělat až po vyhodnocení realizace
dopravních staveb cca v březnu 2020.
Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem opatření je primárně
projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.

Projekt rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy letiště Karlovy Vary získal v červenci 2021
souhlasné závazné stanovisko ze strany Ministerstva životního prostředí (EIA).
V současné době se finalizuje materiál se zadávací dokumentací na výběr projektanta stavby, předpoklad
schválení ze strany Rady KVK dojde je koncem února, zahájení zadávacího řízení začátkem března.
Ze strany Odboru investic KÚKK se stále jedná o prioritu kraje, odboru byla svěřena projektová příprava
akce a započne schválením finančních prostředků z přebytku hospodaření kraje za rok 2021. Letiště
Karlovy Vary, s.r.o. bude dělat odborného konzultanta.

Opatření naplněno, byla vyhlášena výzva a následně proběhlo její vyhodnocení, alokace výzvy 1,4 mld. Kč
nebyla vyčerpána. Podrobné vyhodnocení lze nalézt v přehledu čerpání

K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii regionálního rozvoje a
také změn v některých dotačních titulech ze strany MMR tak, aby akcentovali obsah tohoto opatření.
Zrealizované schůzky na odboru CR - nastavena spolupráce při identifikaci integrovaných projektů pro
identifikaci vhodných zdrojů financování ESIF v kombinaci s nově připravovaným národním DT pro oblast
CR.

Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definující tento typ brownfieldů jako
vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k řešení otázek veřejné podpory. Využijí
se zkušenosti z běžícího DT na zpracování studií proveditelnosti a jejich přenesení do přípravy
nového programovacího období, kdy se předpokládá podpora tohto typu BF v rámci OPST a také
NPO.
Předpoklad řešení opatření z úrovně Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. - uvažovány dvě varianty
řešení zpracování analýzy:
1) extenzivní varianta, která by v sobě zahrnula mj. i průzkum mezi relevantními stakeholdery na území
(primárně) Ústeckého a Karlovarského kraje a byla by tak schopna relevantněji zrcadlit pociťovanou
potřebu rozvoje činnosti charakteru „science“ center (horizont zpracování cca 6 měsíců),
2) užší varianta, ve které by CSVŠ využilo primárně data z již realizovaných průzkumů / projektů a doplnila
ji jen několika málo rozhovory s aktéry v území, analýza by byla v tomto případě omezena primárně na
území Ústeckého kraje (horizont zpracování cca 3 měsíce).
VT RE:START se kloní spíše k prvnímu zmíněnému řešení, které má potenciál přinést relevantnější a pro
možný reálný dopad do praxe konkrétnější podněty. Varianta k řešení bude vybrána s ohledem na
možnost promítnutí zjištění vzešlých z analýzy v kontextu dotačních možností příštího
programovacího období, potažmo OP JAK.
Program THÉTA - byla ukončena 3. veřejná soutěž 24. 10. 2019 - 19. 12. 2019. Probíhá hodnocení.
Celková alokace 735 mil. Kč obsahovala samostatnou alokaci 58,8 mil.Kč pro strukturálně postižené
regiony.

Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Do plnění opatření byl aktivně zapojen Národní
ústav pro vzdělávání ve spolupráci s nímž proběhlo vyhodnocení dosavadní činnosti tzv. center
celoživotního učení v jednotlivých krajích - společně byly zároveň definovány rozvojové možnosti, které by
do budoucna mohly přispívat k posílení činnosti center celoživotního učení, resp. multislužbových center
celoživotního učení. Tyto rozvojové možnosti budou na začátku r. 2020 vyhodnoceny a provázaně
budou iniciovány konkrétní kroky na úrovni centrálních orgánů a současně v rámci jednotlivých
regionů.Rozvoj center podporuje v MSK už současný projekt IKAP II, který pomáhá středním
školám, aby se staly Centry excelence, byť převážně pro počáteční vzdělávání. Naplnění cíle se ale
váže zejména na nové programové období, kdy taková centra budou vznikat s podporou ÚP a findu
obnovy. V MSK také významně přispěje projekt Trautom - kompetence pro 21. stol., který vytvoří
ekosystém pro celoživotní vzdělávání a podpoří vznik center u několika vzdělávacích institucí

Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v IROPu naplněny a
jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK. Dle aktuálních informací z IROPu již ve stávajícím
programovacím období nedojde k vyhlášení výzev z důvodu přealokování kapacity IROPu. Oblast
Komunitních center není součástí návrhu IROP 2021-2027 a bude potřeba hledat jiné cesty podpory
tohoto typu aktivit na území strutkurálně postižených regionů.

Čeká se na vznik nového dotačního programu ze strany MZ , základní body tohoto programu seřeší s
MF se snahou o vypořádání připomínek tohoto ministerstva.
Opatření bylo částečně naplněno prostřednictvím realokaci v rámci programu IROP spec. cíle 2.3 „Rozvoj
infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“. Hlavním cílem opatření však zůstává
vytvoření dlouhodobého finančního zdroje, který umožní průběžně modernizovat materiálovou
základnu krajského zdravotnictví, tedy i pomocných provozů těchto zařízení.
V tomto opatření zatím neprobíhají žádná jednání, jeho aktivity trvají s tím, že MZ nezávisle na tomto
opatření realizuje dílčí kroky k podpoře vybraných oblastí zdravotnictví napříč celou ČR - podpora
praktických lékařů atp. Je však potřeba dále nastavit systémovou podporu na zajištění potřebného
zdravotnického personálu ve strukturálně postižených regionech.

VAZBA na II.E.3.1 - viz Koncepce rozvoje venkova, str. 51: V oblasti veřejných služeb je jako významný
problém vnímán nedostatek lékařů, což je nedostatek, u nějž je vzhledem ke stárnutí lékařů očekáváno
V oblasti trhu práce došlo pouze k dílčím krokům, kdy jedním z nich byla v roce 2018 ze strany FDV
realizace projektu "Podpora cizincům". V oblasti širší podpory integrace cizinců ze strany MV fungují přes
10 let v těchto krajích Centra na podporu integrace cizinců. Je nutné iniciovat jednání na úrovni MPSV,
MV a zástupců krajů. Je potřeba zvýšit tlak na centrální orgány po nástupu nové vlády, je potřeba
zvýšit kvóty a urychlit procesy. Na úrovni kraje je potřeba zvýšit podporu propagace pracovních
míst a zaměstnavatelů. data ukazují, že transformované regiony mají velmi nízký podíl pracovníků
ze třetích zemí ve srovnání s jinými kraji. To prohlubuje zaostávání v konkurenceschopnosti.

Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů APZ. Je nutná celková aktivizace
všech dotčených resortů. Bude iniciováno jednání i s ohledem na vznik nové Koncepce rozvoje venkova.
Aktuální konkrétní náměty:
podpora společných/sdílených opatření/aktivit (ev. služeb) dobrovolných svazků obcí, mj. s cílem posílení
vzájemné spolupráce, koordinace, udržitelnosti a sdílení veřejné vybavenosti a služeb na úrovni
kooperace více malých obcí ; důraz na omezení subrurbanizačních procesů do obcí v zázemí měst (mj.
nástroji územního plánování); přiměřená, umírněná a přísně účelná a efektivní podpora doplnění základní
vybavenosti;
podpora financování investičně náročnějších opatření/projektů (např. úvěry, záruky); podpora digitalizace
veřejné správy obcí;cílené posilování dostupnosti lokálních (resp. mikroregionálních) center osídlení a
jejich stabilizace jejich obslužného významu; obnova a údržba památek, památkově chráněných území a
dalších hodnot v území pro posílení atraktivity venkovských území (cestovní ruch, turistiky a rekreace) a
identity;
podpora komunitních aktivit v oblasti společenského života
Dle typologie venkova: KVK - dominuje sociálně a polohově zněvýhodněný typ; ÚK - dominuje sociálně
znevýhodněný typ; MSK - Oblast Jeseníků dominuje sociálně a polohově znevýhodněný typ; Karvinsko sociálně znevýhodněný typ
V případě
polohově
znevýhodněných
typů je
podporovat/apelovat
zlepšení
nadmístníkoncepcí
dopravní politiky
Vznikla
pracovní
skupina,
v rámci které
řešena příprava a na
způsob
zpracování
bydlení v pilotních městech - s tím spojené vytvoření dotačního titulu. Na základě těchto koncepcí je pak
možné připravovat další kroky a dotační programy. Ze strany MMR není problém navázat na neinvestiční
podporu pro zpracování pilotních koncepcí. Lze vyjít z minulého vyhlášeného dotačního titulu. Na základě
výstupů z koncepce lze pak řešit nastavení a další podpory.
Probíhají pilotní projekty v rámci:
řešení TAČR ÉTA: TL02000173 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy
pilotní lokality v Ostravě, již s konkrétními výstupy
Relevantní také výstupy z TAČR ÉTA: TL01000143 Dostupné a udržitelné bydlení
ve strategickém plánování sídel

MK připravuje investiční program "Kofinancování projektů regionální kulturní infrastruktury", v rámci
kterého předpokládá předložení programové dokumentace MF v průběhu prvního kvartálu 2021.
Prostředky na program jsou alokovány v rozpočtu na rok 2021 v objemu 180 mil. Kč a v rámci dalších let v
objemu 100 mil. Kč . Zásadním bodem sestavovaného programu je předpokládaná výše spolufinancování
ze strany státu, která by se měla pohybovat dle předběžných jednání s MF mezi 10-20%.

Z hlediska celkového objemu finančních prostředků v programu MTZ státních kulturních zařízení jsou akce
či projekty na území strukturálně postižených regionů realizovány postupně a to v rámci podílu alokace na
celkových požadavcích zřizovaných organizací. Ačkoliv byl např. v roce 2020 program mimořádně
navýšen o 1 mld. Kč, nebylo možné uvolnit prostředky čistě na projekty uvedené v akčním plánu (např. SZ
Valeč (Karlovarská kraj), SZ Jezeří (Ústecký kraj) a SZ Janovice (Moravskoslezský kraj)), jelikož byly v
rámci COVID upřednostněny výdaje spojené více s provozem a havarijními stavy. Průběžně tedy dochází
k uvolňování prostředků do postižených regionů, avšak ne ve výši, která by byla patrná při
specifickém navýšení v průběhu několika let.

V průběhu posledních několika let je alokace prostředků v rámci Programu záchrany architektonického
dědictví s ohledem na potřeby specifických nemovitých kulturních památek v zásadě neměnná a tedy v
celkových požadavcích potenciálních žadatelů nedostatečná. V případě úprav parametrů a stanovení
určitého objemu pouze pro strukturálně postižené kraje by mohlo dojít k neúměrné zátěži a omezení
žadatelů ve zbývajících regionech, tedy ohrožení stavu objektů a celkového pojetí poskytovaných
příspěvků na obnovu kulturních památek. Dané opatření by bylo možné alespoň částečně naplňovat, v
případě navýšení prostředků nad rámec stávajícího objemu alokovaného v kapitole na kulturní
dědictví a to alespoň ve výši 100-150 mil. ročně.
Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit, v první fázi realizace tohoto opatření se v rámci realokací
podařilo vyhlásit specifickou výzvu č.136 na Snížení znečištění ze stacionárních zdrojů ve výši 1 mld. Kč v
programu OP ŽP. Pro strukturálně postižené regiony je vyčleněna cca 1mld. na bezúročné půjčky pro
žadatele na dofinancování jejich projektů na tzv. Kotlíkové dotace. Dále byla vyhlášena výzva na
Bezemisní a nízkoemisní dopravu v rámci programu IROP ve výši 1mld. Kč (aktuálně je ve výzvě převis
alokace cca 3,6 mld. Kč), v již uzavřené výzvě č. 20 dojde k uspokojení všech zbývajících projektů v této
výzvě. V lednu 2020 byla vyhlášena další výzva s alokací cca 840 mil. Kč také pro oblast bezemisní a
nízkoemisní dopravy, ukončení příjmu žádostí 27.2.2020. V těchto aspektech lze tedy považovat za
částečně splněné.
Další aktivitou směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k částečné změně
podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a),b) a d).
Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.

Je nutná aktivizace činností spojených s tímto opatřením. Co se týče center IZS, tak v IROP 2021 –
2027 budou podporovány všechny tři základní složky IZS, a pokud by nějaké základní složka chtěla
integrované centrum v závislosti na finálním nastaveí projektu by to neměl být zásadní problém.

V gesci MŽP jsou vyhlašovány či dobíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou vodou a také
zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech podpory zatím není potřeba
specifických výzev, jelikož alokace výzev určených pro celou ČR nebývají výrazně překročeny a při
splnění podmínek se daří uspokojit většinu žadatelů.
Dále nakládání se srážkou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu OP PIK v programu
NEMOVITOSTI.
Další oblasti tohoto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.

O věření využívání dostupných nástrojů na podporu třídění a nakládání s odpady jako předstupně jejich
skládkování a v budoucnu umožňující jejich energetické využití. Pilotní podpora formou zvýhodněných
úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu Expanze během léta 2019. Oblast
materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi zvláštní podporované aktivity s
vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou vyloučeny projekty v Praze, jinak
není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START.
Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování obdobné
podpory i v období 2021-2027.
Aktuální poznámka:
Nízká motivace (obcí) pro omezení skládkování v důsledku odloženého zákazu a pro rozvoj
komunitních/obecních infrastruktur/zařízení a kapacit pro účelné, ekologicky šetrné a udržitelné nakládání
s odpady.
Stále chybí dostatečná infrastruktura v oblasti nakládání s odpady. Nutný apel na podporu v této oblasti,
byť se jedná o finančně nákladná opatření, proto podporovat synergie - např. provázání a integrace s
opatřeními do rozvoje komunitní energetiky. Podporovat územně lokalizovaná řešení v rámci funkčních
územních celků, městských regionů. (10/2021)
Ve vztahu ke konkrétnímu způsobu naplňování proběhlo jednání s ministrem MŽP, který přislíbil ověření
způsob zadání této prováděcí studie. V současné době se čeká na zpětnou vazbu z MŽP.

Koncepce odpočívek je již schválená – definuje harmonogram výstavby, rozpracovanost jednotlivých
odpočívek. Část opatření týkající se legislativy, daná analýza bude provedena v souladu s
harmonogramem.

Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá. Došlo k zahájení stavby dne 19. 9.
2019. Naplněna byla pouze první fáze, na schválení financí pro fázy druhou se čeká - předpoklad
schválení jaro 2022.
Ze strany MSK a NVT probíhají přípravná jednání s resorty. S ohledem na další podněty z regionu NVT
doporučuje aktualizaci tohoto opatření v rozšíření dopadů do všech tří strukturálně postižených krajů a
také o další související aktivity viz podněty ze sběru dat pro AP4. Po dohodě s regiony i na základě nových
podnětů je opatření aktualizováno v návrhu AP4 - Aktualizace v AP4 - IV.G.2.1

V rámci aktivit souvisejících s Fondem pro spravedlivou transformaci dochází k navýšení o 1 osobu v
regionálních kancelářích ÚK, MSK a KVK s termínem cca od 1.4.2022. Aktuálně probíhají výběrová řízení
na obsazení pozic.

Fin. nástroj JESSICA II. zatím běží od dubna 2019 pouze v MSK z krajských zdrojů s alokací 221mil.

MD, MŽP a MPO - zrealizováno vstupní jednání a příprava aktivace území pro vyhlášení bonifikovaných
soutěží v roce 2020. Aktuálně vyhlášené výzvy TREND a Doprava 2020+ jsou bez specifické podpory.
Soutěž v programu Doprava 2020+ byla vyhlášena 8.4.2020 a umožňuje přednostní podporu projektů ze
strukturálně postižených regionů. MD aktivně podporuje zapojení ÚK a UJEP do projektu H2020 (ADLIME)- Aktualizováno v AP 4 IV.C.2.1
V rámci TAČR - program ÉTA, byl podpořen projekt TL05000543 žadatele Univerzita Jana Evangelisty
Purkyněv Ústí nad Labem s názvem Brain circulation jako pilíř možné transformace strukturálně
postiženého regionu. MMR - oddělení Restart je oficiální zájemce o výstupy projektu a komunikuje s
realizátory dílčí výstupy. Ty pak budou zapracovány do aktualizace AP5 a též budou využity při
vyjednávání o možné systémové podpoře realizace opatření pro vznik tzv. Welcome Office.

Dne 15. 3. 2019 proběhlo jednání na MŠMT s pí Říhovou (ředitelkou odboru). J. Říhová uvedla, že
program musí být schválen nejpozději v lednu 2020 (tzn. příprava programu musí začít v průběhu roku
2019). Dne 25. 10. 2019 byl odeslán dopis na náměstka Dolečka ohledně časového harmonogramu
přípravy programu. Do jednání je potřeba více zapojit regiony a zajistit pravidelnou aktualizaci stavu
přípravy tohoto programu. Dle sdělení náměstka Dolečka ze dne 7. 11. 2019 MŠMT začalo vyjednávat
možnost obsahově šířeji pojatého programu pro strukturálně znevýhodněné kraje do OP JAK. K tomuto
kroku MŠMT dospělo v souvislosti s předpokladem vyšších nároků na spoluúčast národních zdrojů v
budoucím programovém období v porovnání s odhadem možností pro uplatnění požadavku do návrhu
výdajů státního rozpočtu určených pro tuto oblast. O další podpoře se bude dále jednat s MŠMT.
Další informace:
--- Očekáváme finanční prostředky v rámci NPO, prozatím nedošlo ke konkrétním jednáním
--- Možnost podproy této oblasti je diskutována v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci.
Očekáváme předložení strategického projektu na území Karlovarského kraje, který bude
financován z OPST - projekt s názevem Centrum Lázeňského výzkumu, žadatele Institut lázeňství a
balneologie

Realizace seminářů pro NUTS II Severozápad. První byl zaměřen pro uchazeče o dotaci v 1.VS programu
The Country for The Future, Podprogramu 3 "Inovace do praxe" a na další dotační možnosti - např. na
program TREND, Podprogram "Nováčci". Přednášející - MPO. Druhý seminář téma: průřezové
představení realizovaných projektů UJEPu, informace o projektech TA ČR v ÚK a připravované VS
(konkrétně jak zpracovat žádost, monirovací systém, aplikační garant, smlouvy, ...).Další aktivity budou
následovat v rámci nového programového období.

První pracovní verze návrhu materiálu pro vládu k rozšíření působnosti některých VŠ do Karlovarského
kraje byla zaslána MŠMT (Ing. Říhová), kde se 1. 11. 2019 uskutečnilo jednání v dané záležitosti za účasti
Ing. Bradáče a zástupců MŠMT. Nyní probíhá spolupráce s Pedagogickou fakultou Západočeské
univerzity v Plzni; na podporu realizace kurzů celoživotního vzdělávání bylo v roce 2020 vynaložen 1 mil.
Kč, v roce 2021 již 2 mil. Kč a pro rok 2022 je v rozpočtu kraje schválena podpora rovněž ve výši 2 mil. Kč.
Od září 2021 otevřela v Chebu Pedagogická fakulta ZČU v Plzni kombinované studium Učitelství pro
1. stupeň ZŠ, který do budoucna nahradí kurzy celoživotního vzdělávání. Vedle podpory pedagogické
fakulty je finančně podporována i Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, která od Karlovarského kraje obdržela
v posledních dvou letech 5 mil. Kč a pro rok 2022 je schválena podpora ve výši 2,5 mil. Kč. Vedle
realizace studijních programů na území kraje probíhají jednání s Pedagogickou fakultou v oblasti
rozšíření okruhu fakultních škol, kde probíhají praxe studentů, i do Karlovarského kraje. S MŠMT
Došlo k vyhlášení výzvy pro základní školy jako výstup aktualizovaného opatření II.D.2.2. Jedná se o
výzvu č. 92 pro ZŠ určenou pro strukturálně postižené regiony s alokací 265 mil. Kč (příspěvek EU).
Stávající opatření je zaměřeno zejména na SŠ, na základě podnětů z regionů je v rámci AP4 připravena
aktualizace daného opatření rozšiřující toto opatření obecně na školy a školská zařízení ve strukturálně
postižených regionech - Aktualizováno v AP 4 - IV. D. 2.1

V kontextu aktivit zástupců Karlovarského kraje byla realizována jednání se zástupci MŠMT (Ing. Říhová),
kdy na posledním jednání byl představen prvotní návrh materiálů, který představil prvotní koncept
možnosti posílení financování regionálního vysokého školství. S ohledem na termíny nastavování
rozpočtu MŠMT bylo dohodnuto, že další pracovní verze návrhu bude MŠMT předložena k jednání v
průběhu roku 2020. Jednání s MŠMT tedy budou pokračovat i dále v průběhu roku 2020/21 - aktualizace
v AP4 IV. D.2.2

Jedná se o nadregionální opatření, jehož součástí je také strategický projekt KVK. Dne 27.8. 2019 byl
tento projekt řešen v rámci výjezdního zasedání. Hlavním úkolem Národního výkonného týmu bylo
odeslání dopisu na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s cílem vyvinout tlak na urychlení
procesu při výkupu nemovitostí. Dne 10. 9. 2019 byli osloveni zástupci HZS Karlovarského kraje, aby NVT
zaslali podklady pro přípravu dopisu. Dne 13. 9. 2019 zástupci HZS Karlovarského kraje zaslali NVT
aktuální stav věci s tím, že podklady pro podpůrný dopis by formulovali až po převodu předmětných
pozemků na ÚPZSVM a po výsledcích jednání s MV - GŘ HZS ČR. Ze strany NVT bylo realizováno
jednání se zástupci ŘO IROP, kdy byla diskutována možnost podpory této oblasti po roce 2021+. Ze
strany ŘO IROP byla potvrzena informace, že se tato oblast podpory vyjednává v rámci návrhu
nástupce programu IROP viz informace v opatření Bezpečné kraje.

Probíhájí pravidelná jednání se zástupci MMR Odboru bytové politiky za účelem řešení tohoto opatření.
Téma je jedním ze stěžejních témat v programovém prohlášení vlády, očekáváme plnění opatření v
následujícím období.

Pilotní podpora formou zvýhodněných úvěrů a bankovních záruk byla spuštěna prostřednictvím programu
Expanze během léta 2019. Oblast materiálového a energetického využití odpadů je zařazena mezi
zvláštní podporované aktivity s vylepšenými podmínkami podpory oproti jiným sektorům. Z podpory jsou
vyloučeny projekty v Praze, jinak není regionálně omezena a mohou žádat i žadatelé z regionů RE:START.
Během období 2020-2021 bude docházet k vyhodnocení podpory a rozhodnutí o poskytování
obdobné podpory i v období 2021-2027.

V listopadu 2019 byla vyhlášena 2. výzva umožňující přípravu a tvorbu studií využitelnosti pro specifické
brownfieldy na území Karlovarského kraje: Obec Velká Hleďsebe – areál bývalých kasáren armády ČR,
Obec Skalná – areál bývalého státního statku, Karlovy Vary – areál bývalé vodárny. Na území MS kraje:
Frýdek – Místek – Kasárna Palkovická, Opava – Dukelské kasárny, Ostrava - Rozvojová plocha mezi DOV
a Karolínou. Na území Ústeckého kraje: Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v
Chomutově. Výzva ukončena 14.2.2020.
Ze strany MMR bylo na poradním týmu umožněno regionům v rámci aktualizace opatření v AP4 definovat
1 další specifický BF. Na území Ústeckého kraje: Žatec - Dreherův pivovar, na území MS kraje : FrýdekMístek - Areál bývalých válcoven ACM a Služovice - bývalá kasárna, na území KVK - Areál železničního
depa - město Sokolov"- Aktualizováno v AP4 - IV. F.2.2

Rozsah a nastavení tohoto opatření je potřeba aktualizovat, jeho rozsah a nastavení i s ohledem na nové
programové období.

Je námět k diskuzi s MF ČR. Aktuálně AK ČR připravuje novelizaci RUD krajů.
MMR vnímá diskuze kolem případné změny RUD. Zároveň si MMR uvědomuje, že téma není izolované a
úzce je provázané s dotační politikou státu a její revizí, zachováním principu subsidiarity a autonomie
samospráv nedokončenou reformou veřejné správy až po charakter sídelní struktury, která je
charakteristická svou “rozdrobeností.”.
Opatření bude v následujícím programovém období naplněno ze zdrojů nového Operačního programu
Spravedlivá transformace. Od roku 2021 probíhají jednání k definování podpory se zástupci regionů a
resortů.
Probíhá diskuze s MPO, které připravuje takto nastavené zdroje v rámci NPO a také OP TAK. Případné
specifické zvýhodnění není s ohledem na předpokládnou alokaci v této oblasti v uvedených zdrojích zatím
řešeno.
Aktivity podporu lázeňství jsou mimo jiné také součástí Operačním programu Spravedlivá transformace,
očekáváme realizaci opatření v následujím období prostřednictvím OPST.

Vzniklo sloučením opatření I. C.1.8 a II.C.2.1. a aktualizací III.C.2.3 – předmětem aktualizace je rozšíření
podpory vybraných oborů na všechny strukturálně postižené regiony. Problematika podpory výzkumu je
řešena na národní úrovni. S dílčí podporou výzkumu je počítáno v rámci OPST.

Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.1. Možnost podpory ve vazbě na transformaci energetiky a související
změny vzdělávacího systému, resp. modernizace oborů atp. bude součástí podpory v rámci OPST, další
zdroje se předpokládají také v rámci IROPu (kde se zatím i na základě diskuzí o možných překryvech
právě z OPST o specifickém zvýhodnění pro uhelné regiony nepřipravuje.

Aktualizace opatření z AP 3 - III. D.2.2. Dopady pandemie jsou více méně celostátní, primárním nástrojem
k udržení zaměstnanosti je cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus, který je realizován
celopološně, nicméně vzhledem ke konstrukci opatření jej využívají skutečně postižené subjekty. Na
strukturálně postižené regiony, resp. jejich obnovu, je zaměřen Fond spravedlivé transformace

Budou pokračovat jednání. Realizace opatřnení a jeho příprava byla poznamenána pandemií Covid19,
kdy většina zdrojů mířila na pomoc subjektm v cestovním ruchu a do jiných odvětví.
V roce 2021 se již z těchto nových opatření podařilo zahájit přípravné aktivity vedoucí k podpoře
Kulturních a kreativních odvětví (KKO). Aktuálně: NPO - komponenta 4.5 - Rozvoj regionálních kulturních
a kreativních center (Ministerstvo kultury) - výzva cca v březnu 2022, uvažuje se o zapojení RSK do
hodnotícího procesu výběru projektů v regionu. Současně se očekává financování aktivit KKO z OPST,
zejména v rámci zastřešujících projektů.

Opatření je naplňováno, DIAMO se primárně věnuje využití geotermální energie, což pro ně zpracovává
VŠB. Aktuální stav studie zatím neznáme. DIAMO zpracovalo vyhodnocení využití důlních vod s ohledem
na dopady klimatických změn. MSID, MPO, KRAJ a DIAMO uzavřelo memorandum o spolupráci a jsou dle
informací v pravidelném kontaktu.
V roce 2021 vyhlášena výzva programu Podpora revitalizace území - dotační titul DT1 byl určen pouze pro
žadatele ležící na území MSK, ÚK a KVK. Výzva je v procesu hodnocení, očekávané zvěřejnění výsledků
cca březen 2022, očekáváme podporu projektů ve výši více jak 0,5 mil. Kč, Dále budou Demolice budov v
SVL v dalších letech součástí DT v rámci programů vyhlašovanýc SFPI.
V roce 2021 vyhlášena ve vazbě na opatření výzva MMR podprogramu Tvorba studií a analýz možností
využití vybraných brownfieldů s alokací výzvy 8 mil. Kč. Do výzvy se přihlásili 2 uchazeči - město Žatec a
obec Služovice. Na jaře 2022 očekáváme vyhlášení výsledků výzvy a následnou podporu obou podaných
projektů v celkové očekávané výši 4 mil. Kč (á 2 mil. Kč na každý projekt).
V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře opatření, byla zahájena příprava dotačního
programu na podporu občanské vybavenosti. Spuštění programu očekáváme v následujícím období.

V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře komunitní energetiky. Podpora bude směřovat
zejména z Modernizačního fondu, kde mají strukturálně postižené regiony plánované zvýhodnění.
Podpora přípravy projektů je také plánována v rámci připravovaného OPST. Dále je o podpoře této oblasti
diskutoávno s EIB, která připravuje či již spustila řadu nástrojů zaměřených na podporu projektové
přípravy (ELENA, TARGET).
V roce 2021 se podařilo zahájit aktivity vedoucí k podpoře přípravy opatření v rámci OPST - konkrétně
očekáváme naplnění opatření zaměřeného na Centra veřejných energetiků prostřednictvím strategických
projektů. Spuštění programu a výzvy očekáváme v následujícím období.

V průběhu podzimu roku 2021 byla ze strany SFŽP vyhlášena výzhva na podporu projektové přípravy
strategických projektů. Výzvu využilo 27 z 35 potenciálně strategických projektů. Dále se připravují další
nástroje podporu projektové přípravy mimo jiné v rámci OPST, NPO, ale také jsou zahájeny diskuze s EIB
o větším rozšířenením poradenství v oblasti přípravy projektů nejenom pro OPST, ale i do dalších zdrojů.
Byla zahájena diskuze s MD.
Aktualizace opatření z AP2- II. G.2.1. Plnění opatření očekáváme v následujícím období, kdy téma je
uvedeno jako priorita v rámci Programového prohlášení vlády. Digitalizace a další oblasti eGovermentu
jsou předmětem řady finančních nástrojů a podpor mimo jiné v rámci NPO, OP TAK a také v rámci OPST.

Příloha č. 2

Výčet 51 opatření, které lze označit za splněné či částečně splněné
 I.A.1.1 Program na podporu modernizace technologií firem – Technologie
 I.A.3.1 Podprogram programu TREND pro strukturálně postižené kraje
 I.B.2.1 Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení
alokace tohoto programu
 I.C.1.3 Podpora bilaterální 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.1.1
Komplexní opatření „Regionální talent management“ - zvýšení atraktivity
krajů pro život obyvatel, a rozšíření nabídky perspektivních pracovních a kariérních
vyhlídek pro mladé a kvalifikované odborníky
 I.D.1.3
Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání pro VŠ ve strukturálně postižených regionech
 I.D.2.1
Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní
vzdělávání v krajích
 I.D.2.2
Program „Yes, I do“ - zlepšení komunikace v anglickém jazyce u
absolventů základních a středních škol
 I.D.2.3
Program zaměřený na přípravu zaměstnanců pro moderní průmyslové
firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro průmysl 4.0)
 I.D.2.4
Rozvoj predikčního systému trhu práce prostřednictvím projektu
KOMPAS
 I.D.2.5 Realizace projektů PIPS (Podpora informačních a poradenských středisek) a
EFES (efektivní služby zaměstnanosti)
 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.3.1
Program „Krok za krokem na trh práce“ – rozvoj zaměstnatelnosti
dlouhodobě nezaměstnaných osob
 I.D.3.4
Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti
 I.D.3.5
Vzájemná spolupráce a koordinovaný přístup k dlouhodobě
nezaměstnaným, zejména osobám v hmotné nouzi, v rámci útvarů ÚP ČR s cílem
komplexně řešit situaci uchazečů o zaměstnání
 I.D.3.6
Realizovat a průběžně vyhodnocovat příspěvek na podporu regionální
mobility
 I.D.4.1
Program zaměřený na rozvoj podnikavosti v počátečním vzdělávání
 I.E.1.1
Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení jako jedné z příčin
dlouhodobé nezaměstnanosti
 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 (kompetence MMR)
 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.2.3 Integrovaný Projekt celkové úpravy a využití prostor východního nádraží v
Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho rámci
 I.F.2.4 Analýza rozvojových příležitostí a výsledků dosavadních rozvojových projektů
města Terezín
 I.G.1.1
Komplex opatření k dobudování významných dopravních úseků – dálnic
a silnic I. třídy
 I.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.C.2.3
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací THÉTA
 II.E.2.1
Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova
rozvoje materiálně-technické základny – část A
 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
 III.A.1.1
Podpora poradenství a služeb na podporu podnikání a investorů (zejména
s vyšší přidanou hodnotou)
 III.B.2.1
Finanční nástroj JESSICA II. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský
kraj
 III.C.2.1
Programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací ve strukturálně postižených regionech
 III.C.2.2
Podpora vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů pro MSK, ÚK a KVK
 III.D.2.1
Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického
zázemí škol a školských zařízení
 III.F.2.2
Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti

 IV.F.1.1
Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl
v MSK
 IV.F.2.1
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT
 IV.F.2.2
Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti
 IV.F.3.3
Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou
transformaci

4,824,089,112
4,720,962,105 3,211,419,462 1,509,542,643
4,824,089,112
9,545,051,218 524,449,155 413,213,015 262,221,139 421,857,328 1,003,112,681 131,670,905 301,843,323 291,619,685
183,539,593 250,191,278 112,980,990 522,508,434 223,056,738
2,594,238,207 289,995,501
979,247,036
Celkem
Okres
NUTS II
Kraj
Rok
NUTS II
NUTS II
Přidělená dotace v
Ústí nad
schválení Moravskoslezko
Severozápad
Labem
Ústecký
Karlovarský
Moravskoslezský Kč
Most
Chomutov
Děčín
Teplice
Louny
Litoměřice
Cheb
Karlovy Vary
Sokolov
Bruntál
Opava
Nový Jičín
Ostrava-město
Karviná
Frýdek Místek
2017
0
26,436,605
25,380,211
1,056,394
26,436,605 14,705,521 10,674,690
1,056,394
2018
0
108,825,360
108,825,360
108,825,360 29,763,715 70,358,543
8,703,102
2019
0
122,862,548
122,862,548
122,862,548 60,328,667 42,931,572
19,602,309

Příloha č.3_souhrn čerpání_RE_START

Pracovní verze k 21.3.2022
Dotační program
Revitalizace KH - PRV
Revitalizace KH - PRV
Revitalizace KH - PRV
Revitalizace KH - NV 30/2014

2017

0

59,900,000

29,950,000

29,950,000

59,900,000

Revitalizace KH - NV 30/2014

2018

0

56,500,000

28,250,000

28,250,000

56,500,000

Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách

2016

12,131,135

41,222,668

28,163,193

13,059,475

Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách

2017

8,617,102

17,901,647

Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách

2018

13,356,547

29,779,991

Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách

2019

2,830,496

31,054,639

21,635,412

Regenerace a podnikatelské
využití brownfieldů

2017

0

11,475,000

11,475,000

Regenerace a podnikatelské
využití brownfieldů

2018

0

92,384,407

53,371,635

Regenerace a podnikatelské
využití brownfieldů

2019

2,565,775

61,182,317

61,182,317

OP ŽP - Snížit emise
stacionárních zdrojů podílející
se na expozici obyvatelstva
nadlimitním koncentracím
znečišťujících látek v uhelných
regionech
Studie a analýzy
OP VVV pro VŠ - ESF výzva

2019
2018
2018

850,740,318
0
249,595,422

190,222,724
2,150,000
112,282,339

116,398,098
2,150,000
112,282,339

OP VVV pro VŠ - ERDF výzva
EPSILON
ETA

2018
2018
2018

1,064,407,050
82,655,233
19,406,969

743,010,948
19,602,540
9,222,417

2019

367,835,047

420,253,481

12,131,135

53,353,803

18,236,376

1,332,340

3,594,477

17,901,647

8,617,102

26,518,749

10,000,000

5,000,000

2,245,987

29,779,991

13,356,547

43,136,538

11,234,522

4,282,643

4,921,600

2,830,496

33,885,135

10,000,000

9,419,227

39,012,772

249,595,422

1,040,963,042
2,150,000
361,877,761

743,010,948
19,602,540
9,222,417

1,064,407,050
82,655,233
19,406,969

1,807,417,998
102,257,773
28,629,386

420,253,481

367,835,047

788,088,528

84,150,000

149,995,250

68,199,750

0

149,995,250

68,199,750

81,795,500

6,701,528

34,133,137

28,000,000

6,133,137

2019

3,460,104

0

OP Z - výzva č. 90 Specifická
výzva na vybrané cílové
skupiny IP 1.1

2019

43,299,989

118,962,767

99,782,742

2019

2,388,532

62,976,124

48,314,247

Regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití
92. Výzva IROP - Infrastruktura
základních škol pro uhelné
regiony
PROGRAM REGENERACE A
PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ
BROWNFIELDŮ – Výzva IV
Program Brownfieldy MMR,
SFPI
Regenerace a podnikatelské
využití brownfieldů
Studie a analýzy spec. BF
Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách
Výzva na předprojektovou
přípravu SFŽP
Théta 4.VS
Doprava 2020
Prostředí pro život
TREND, PP2 - Nováčci
Podpora rozvoje a obnovy
venkova
Podpora obcí s 3 001-10 000
obyvatel
15 ekomiliard z navýšených 18
ekomiliard

9,437,345

850,740,318

73,824,626.40

2019

Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách
NEMOVITOSTI - V. Výzva –
Uhelné regiony
Studie a analýzy

92,384,407

63,748,092

93,000,000

1,635,412

6,701,528

40,834,664

3,460,104

3,460,104

19,180,025

43,299,989

162,262,756

14,661,877

2,388,532

65,364,656

940,201,286

940,201,286

93,000,000

41,614,777

23,990,600

18,933,500

5,113,785

84,099,000

83,835,500

469,624

1,017,232

6,555,268

33,639,790

18,854,116

20,158,656

9,912,446

861,905

12,025,018

552,334

2,278,162

5,000,000

2,565,775

4,170,000

7,212,650

2,295,150

71,529,476

2,681,387

34,475,400

8,126,650

293,368,093

2,150,000
106,123,419

84,730,392

164,865,030

743,010,948

41,769,977

1,022,637,073

84,057,231

23,448,385

63,151,938

512,088,788

202,390,617

28,824,350

50,019,757

23,736,299

3,449,000

16,114,690

81,795,500

28,000,000

6,133,137

6,701,528
3,460,104

33,266,454

11,178,435

4,308,500

4,437,100

2,443,139

23,656,475

21,345,920

10,757,900

41,434,008

14,661,877

2,388,532

93,000,000

93,000,000

215,789,500

559,725,000

559,725,000

215,789,500

775,514,500

2020

11,532,632

22,128,833

11,389,725

10,739,108

11,532,632

33,661,465

2020
2020

259,172,663
2,550,000

554,939,536
7,075,215

245,627,772
3,995,290

309,311,764
3,079,925

259,172,663
2,550,000

814,112,199
9,625,215

2020

116,481,196

102,858,161

53,090,118

49,768,043

116,481,196

219,339,357

2020

348,820,437

358,771,549

279,866,479

78,905,070

348,820,437

707,591,986

2020

50,092,158

184,494,575

152,709,826

31,784,749

50,092,158

234,586,733

34,567,480

99,730,500

2021

73,642,381

119,518,584

117,718,239

1,800,345

73,642,381

193,160,965

26,674,637

44,686,000

2021
2021

68,388,769
0

180,321,158
0

131,028,137

49,293,021
0

68,388,769
0

248,709,927
0

39,640,000

2021

7,426,845

15,792,585

10,000,000

5,792,585

7,426,845

23,219,430

10,000,000

2021

3,617,102

1,846,727

84,111,750

2020

2021

655,660

2,218,689

19,567,540

56,977,563

6,158,920

940,201,286

2021

10,503,963

5,601,047

10,000,000

10,294,500

2020

2021
2021
2021
2021
2021

2,555,512

11,475,000

2,565,775

2019

2019

3,740,179

11,475,000

Realokace - IROP 31. zvýšení
kvality návazné péče
Realokace - IROP 20.
Nízkoemisní a bezemisní
vozidla
Realokace - IROP 47.
Infrastruktura základních škol
(SVL)
Realokace - 46. Infrastruktura
základních škol

Regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití
SFDI - Podkrušnohorská
výsypka
IROP - 89. Nízkoemisní a
bezemisní vozidla pro uhelné
regiony
IROP - 93. Nízkoemisní a
bezemisní vozidla pro uhelné
regiony II

5,000,000

79,623,750

778,850,036

72,343,500

16,348,921

2,339,389

8,397,543

17,899,974
2,000,000

99,204,443

48,503,712

41,997,246

652,793
39,221,354
1,995,290

52,051,964

3,274,051

85,147,284

20,781,946

25,872,850

10,739,108
7,734,041

61,464,181
1,079,925

79,263,513
2,000,000

10,739,108

16,200,193

6,755,390

43,060,677

13,947,202

19,620,648

45,628,226

37,808,065

63,815,524

15,089,546

41,037,328

5,515,287

13,167,075

15,000,630

45,495,546

21,684,207

39,580,410

39,600,203

62,961,162

31,784,749

20,930,120

5,320,274

1,800,345

23,642,381

49,293,021

1,160,216

9,937,033
34,886,957

680,000

18,411,846

60 000 00

143,446,000

1,595,599
49,243,305

4,632,369

81,727,500

48,916,453
1,870,000

7,321,560

51,847,664

67,801,932

118,804,384

34,300,813

87,029,066

29,162,038
50,000,000

49,227,500

19,161,269

1,485,578

2,750,099

3,191,168

Příloha č.4_Indikátory

Indikátory
Jedním ze způsobů, jak je sledována účinnost jednotlivých opatření akčního plánu, je využití tzv.
indikátorů. Část z nich je definována přímo v Akčním plánu, ale využity jsou i další, které vyplývají
z jednotlivých projektů a dotačních programů a jsou tak lépe sledovatelné. Níže uváděné hodnoty
vycházejí z projektů již realizovaných, kdy řada dalších projektů je ještě v procesu realizace či u nich
data zatím nejsou k dispozici. Hodnoty se tak budou nadále průběžně aktualizovat. Indikátory jsou
vykazovány souhrnně i zvlášť za jednotlivé regiony (ÚK, KVK i MSK) a vycházejí z projektů
realizovaných z výzev vyhlašovaných od roku 2016.

1

Přehled výchozích projektů v číslech

Počet realizovaných/evidovaných projektů
z toho: ÚK
MSK
KVK
Počet projektů v realizaci
z toho: ÚK
MSK
KVK
Počet nerealizovaných projektů*
z toho: ÚK
MSK
KVK
Počet projektů bez zpětné vazby od žadatele**
z toho: ÚK
MSK
KVK

311
126
143
42
26
19
5
2
23
4
16
3
10
9
1
0

* přestože byla přidělena dotace, projekt nakonec nebyl žadatelem realizován a dotaci nečerpal;
uváděným důvodem byla v několika případech situace s pandemií Covid19 či např. Zelená dohoda pro
Evropu, kdy žadatel uvedl, že ho situace nutí k radikálnějším opatřením v oblasti transformace, a tudíž
k přípravě jiného projektu, než na který získal dotaci; v některých případech žadatel neuspěl v prvním
kole, s dotací již nepočítal a když mu nakonec byla přidělena, odmítl ji, jelikož mezitím již zpracoval a
podal jiný projekt
** žadatel (zatím) neúspěšně osloven s žádostí o vyplnění základních informací do tzv. projektové karty;
průběžný proces, který bude nadále pokračovat

2

Indikátory

V jednotlivých pilířích jsou uváděny indikátory k již naplňovaným opatřením. V některých případech jsou
indikátory rozděleny na výčet těch, které jsou k danému opatření uvedené v jednotlivých AP, ale zatím
nejsou sledovány a na ty, ke kterým jsou v danou dobu dostupná data a je možno je evidovat.
Některé indikátory uvedené v AP vyjadřují dosažené výstupy, které v této fázi, kdy teprve projekty byly
dokončeny, není ještě možné hodnotit. Vyjadřují dopady, které jsou souhrnné a mají dlouhodobější
charakter. Z toho důvodu jsou k nim aktuálně sledovány a uváděny přímé a konkrétní ukazatele jako
jsou velikosti ploch, počty dotčených osob (atp. dle charakteru opatření).

2.1 Pilíř A
II.A.1.1. - Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech
prostřednictvím investic do nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK – Nemovitosti).
Opatření je naplňováno realizací projektů z programu NEMOVITOSTI - V. Výzva – Uhelné regiony.

Indikátor z AP 2:
Počet podpořených MSP
z toho: ÚK
MSK
KVK

42
17
15
10

Další sledovaných indikátor:
Rozšířené, zrekonstruované nebo nově
vybudované kapacity bez záboru
zemědělského půdního fondu (m2)
-

z toho: ÚK
MSK
KVK

96 384,80

27 459,85
29 634,82
39 290,13

2.2 Pilíř B
I.B.2.1 - Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto
programu. Opatření je naplňováno především realizací projektů z dotačního programu Regenerace a
podnikatelské využití brownfieldů.
Indikátory v AP1 (zatím nesledované1)
-

Celková výše následných investic realizovaných na podpořených územích a v
rekonstruovaných podnikatelských objektech
Počet vytvořených pracovních míst
Obsazenost průmyslových ploch a nemovitostí

Hlavní sledovaný indikátor:
Velikost podpořeného území (revitalizovaná plocha)
m2
z toho: ÚK
MSK
KVK

1

Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory

64 144
46 704
11673
5767

2.3 Pilíř C
I.C.2.5. - Testování autonomních silničních vozidel v reálném (nebo téměř reálném) silničním
provozu města Ústí nad Labem – U "SMART" ZONE. Opatření je naplněno přímo projektem U –
Smart zone (možnosti testování autonomních vozidel v městském provozu), konkrétně zpracováním
studie proveditelnosti, která byla financována z programu Ministerstva dopravy ČR.
Indikátory v AP1
Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programu Horizont 2020
Podíl VaV činnosti, spolupráce a výsledků výzkumných organizací v specializačních
doménách
Hlavní sledovaný indikátor:
Počet studií proveditelnosti
Počet zřízených platforem2

1
0

2.4 Pilíř D
I.D.1.3 Cílené komplementární výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání pro VŠ
ve strukturálně postižených regionech. Opatření je naplňováno především realizací projektů
z dotačního programu OP VVV, PO2, Výzva č. 02_18_059 - ERDF výzva pro vysoké školy –
Strukturálně postižené regiony.
Hlavní sledované indikátory vyplývající z projektů jsou tyto:
Počet podpořených osob novou
infrastrukturou/projektem
z toho: ÚK
MSK
Počet nových/upravených studijních
programů
z toho: ÚK
MSK

4 776
838
3 938
26
13
13

I.D.3.4 Realizace opatření k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Opatření je naplňováno
především realizací projektů z OP Z – výzva č. 90 Specifická výzva na vybrané cílové skupiny IP 1.2.
Nicméně velká část těchto projektů je teprve v realizaci a finální výstupy ještě většinou nejsou dosaženy.
Indikátory v AP1 (zatím nesledované3)
-

Výrazné snížení počtu dlouhodobě nezaměstnaných (ve srovnat. letech dle celkového počtu
nezaměstnaných)
Snižování strukturální nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou po nízkokvalifikovaných
profesích na trhu práce
Počet a úspěšnost inovativních řešení k podpoře zaměstnanosti

2

Zatím funguje pouze neformální platforma, oficiální platforma bude zřízena po podepsání připravovaného
Memoranda o partnerství a spolupráci při rozvoje kooperativní, propojené a automatizované mobility v ÚK
v průběhu roku 2022.
3

Viz komentář v úvodu kapitoly indikátory

Hlavní sledované indikátory:
Počet účastníků/podpořených osob
z toho: ÚK
MSK
Účastníci se získanou kvalifikací/rekvalifikací
z toho: ÚK
MSK

664
512
152
264
227
37

V případě projektů „Plus pro práci“ a „Nová naděje“ byl nositelem žadatel z Karlovarského kraje, ale
jelikož byly realizovány na území Ústecké kraje, jsou právě do ÚK započítány výstupy z těchto projektů.
II.D.2.2 a III.D.2.1 Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí
škol a školských zařízení – vyhlášení specifických výzev IROP pro strukturálně postižené
regiony. Opatření je naplňováno realizací projektů z 92. Výzvy IROP – Infrastruktura základních škol
pro uhelné regiony.
Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):
Počet podpořených škol
z toho: ÚK
MSK
KVK
Kapacita podporovaných škol a školských
zařízení
z toho: ÚK
MSK
KVK
Počet vybavených laboratoří a odborných
učeben
z toho: ÚK
MSK
KVK

89
28
53
8
25 859
8 324
14 431
3 104
227
64
129
34

2.5 Pilíř E
II.E.2.1 Podpora zdravotnictví ve strukturálně postižených regionech – obnova rozvoje materiálnětechnické základny – část A. Opatření je naplňováno realizací projektů z Realokace IROP SC 2.3
„Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“. Hlavním cílem opatření však
zůstává vytvoření dlouhodobého finančního zdroje, který umožní průběžně modernizovat materiálovou
základnu krajského zdravotnictví, tedy i pomocných provozů těchto zařízení.
Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):
Počet podpořených zdravotnických zařízení
z toho: ÚK
MSK
Počet pořízených přístrojů a zařízení
z toho: ÚK
MSK

16
6
10
1 457
604
853

2.6 Pilíř F
I.F.1.6 Podpora programu Revitalizace Krušných hor (Ústecký i Karlovarský kraj). Opatření je
naplňováno přímo programem Revitalizace Krušných hor.
Indikátory z AP (a zároveň sledované indikátory z projektů):
Počty projektů revitalizace (především na přeměnu/výchovu náhradních
dřevin) podaných jednotlivými kategoriemi žadatelů o dotaci (jednotky)
z toho: ÚK
KVK
Plošný rozsah projektů revitalizace (především na přeměnu/výchovu
náhradních dřevin) podaných jednotlivými kategoriemi žadatelů o dotaci
(ha)
z toho: ÚK
KVK

24
23
1
1 598

1 589,89
8,11

I.F.2.1 Zhodnocení a případná úprava podmínek programu Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách. Opatření je naplňováno realizací projektů z podprogramu Demolice budov v
sociálně vyloučených lokalitách (Program revitalizace území, MMR).
Indikátory v AP1 (zatím nesledované4)
-

Zvýšení objemu investic
Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst
Zvýšení počtu návštěvníků a uživatelů a nabídky funkcí v prostorách a místech
Snížení sociopatologických jevů

(u většiny projektů na demolice se s výraznými investicemi na nově vzniklém prázdném prostoru
nepočítá, obce tam nechávají volná prostranství, malé parčíky, případně vybudují dětské hřiště či
parkoviště; jednu z výjimek tvoří např. obec Trmice, která na místě po zdemolovaném objektu plánuje
vybudovat komunitní centrum pro seniory v odhadované výši 25 mil. Kč, přičemž aktuálně mají stavební
povolení a hledají vhodný dotační zdroj)
Hlavní sledované indikátory
Počet odstraněných objektů
z toho: ÚK
MSK
KVK
Revitalizovaná plocha v m2
z toho: ÚK
MSK
KVK

63
35
14
14
48 665
31 148
5 815
11 702

I.F.2.2 Vznik dotačního titulu zaměřeného na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro
další nepodnikatelské využití revitalizovaných ploch. Toto opatření je naplňováno realizací projektů
z podprogramu Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití (Program revitalizace území,
MMR).
Indikátory v AP1 (zatím nesledované4)
4

Zvýšení objemu investic

Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory

-

Zvýšení počtu nově vytvořených pracovních míst
Zvýšení počtu návštěvníků a uživatelů a nabídky funkcí v prostorách a místech
Snížení sociopatologických jevů

Hlavní sledované indikátory
Počet rekonstruovaných/odstraněných
objektů
z toho: ÚK
MSK
KVK
Revitalizovaná plocha v m2
z toho: ÚK
MSK
KVK

32
8
9
15
28 485,68
13 939,70
5 953,98
8 592,00

II.F.1.1 Zlepšit kvalitu ovzduší. Toto opatření je naplňováno rozmanitějšími typy projektů, jednak
nákupy nízkoemisních a bezemisních vozidel (Realokace IROP č.89 nízkoemisní vozidla a bezemisní
vozidla pro uhelné regiony), jednak také např. projekty realizovanými z 136. výzva OP ŽP (Realokace)
- Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím
znečišťujících látek v uhelných regionech.
Indikátor v AP2 (zatím nesledovaný5):
Procento plochy území s překročenými imisními limity (tj. limity pro kvalitu ovzduší)
Sledováno je více dílčích indikátorů, mezi hlavní patří:
Počet všech stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení
emisí (OPŽP)
z toho: ÚK
MSK
KVK
Počet pořízených nízkoemisních vozidel (IROP)
z toho: ÚK
MSK
KVK

27

8
19
0
132
3
121
8

III.F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti. Toto opatření je naplňováno
realizací projektů z podprogramu Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů
(Podpora revitalizace území, MMR). Realizace tohoto opatření, tj. tvorba daných studií, je předstupeň
realizace opatření I.B.2.1, které by mohlo být alespoň z části naplněno v rámci Fondu pro spravedlivou
transformaci nebo v rámci Národního plánu obnovy.
V AP k tomuto opatření žádné nadefinované indikátory nejsou. Relevantním sledovaným indikátorem
je:
Počet analýz/studií
8
4
z toho: ÚK
MSK
2
KVK
2
Přehled podpořených specifických brownfieldů pro studie využitelnosti:
ÚK
o Lokalita Teplické nádraží
o Objekt bývalých Městských lázní v Chomutově
5

Viz vysvětlení v úvodu kapitoly Indikátory

o
o
MSK
o
o
KVK
o
o

Východní nádraží v Děčíně
Město Terezín – Analýza rozvojových příležitostí města Terezín
Dukelská kasárna – lokalita A
Ostrava – Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou
Areál bývalého ředitelství s.p. Statek Skalná
Karlovy Vary – území staré Vodárny

2.7 Pilíř G
II.G.1.3. Napojení „Podkrušnohorské výsypky u Sokolova“ na veřejnou dopravní infrastrukturu
v Karlovarském kraji z důvodu umožnění její revitalizace. Jedná se o regionální opatření a je
naplňováno projektem II/210 Napojení Podkrušnohorské výsypky v k.ú. Horní Nivy financovaným ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
V Akčním plánu k tomuto opatření indikátory definované nejsou. Evidujeme následující:
okružní křižovatka na silnici II/210 počet
úprava silnice II/210 v m
dopravní napojení Podkrušnohorské výsypky –
počet

1
626
1

Opatření, jak je nastaveno v AP2, je již úspěšně naplněno (I. etapa projektu, která zahrnovala výstavbu
nové okružní křižovatky na silnici II/210 a vlastního dopravního propojení na Podkrušnohorskou
výsypku, byla zrealizována v letech 2019 a 2020). Momentálně je navíc v řešení pokračování projektu.
Je připravena další etapa projektu s názvem „III/21036 Okružní křižovatka pro napojení areálu BMW“,
která zahrnuje výstavbu další okružní křižovatky již v lokalitě Podkrušnohorské výsypky. Tento projekt
je připraven, stavební povolení je vydáno a je vysoutěžen zhotovitel stavby. Nyní se řeší zajištění
potřebných finančních prostředků.

2.8 Ostatní sledované ukazatele
Napříč jednotlivými pilíři jdou opatření, v rámci kterých jsou zpracovány rozličné analýzy či studie. Ze
všech dosavadních AP1 – AP 4 vychází z jednotlivých opatření tvorba celkem 45 různých analýz či
studií.
Pro celkový přehled již zpracovaných studií, které zcela či částečně naplňují některá z opatření
RE:START, je sledován i tento souhrnný indikátor.
Počet studií/analýz

12

Kromě již výše zmíněných studií v rámci opatření I.C.2.5. (1x) a III.F.2.2 (8x) se ještě jedná o následující:
-

3

Analýzy možnosti zavedení podpory v rekvalifikaci i v případě § 109a Zákona o zaměstnanosti
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
Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a
Moravskoslezského kraje

Závěr

Jak bylo zmíněno na začátku kapitoly, současné hodnoty indikátorů jsou dány postupně získávanými
daty a budou se dále vyvíjet. Ve snaze být v kontaktu s aktéry v území a docílit tak cenné zpětné vazby,
údaje jsou získávány převážně přímým oslovováním žadatelů, což má samozřejmě i svá rizika a úskalí.
Alternativní formou je vyžádání souhrnných dat od poskytovatelů dotací.

