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Úvod
Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
2019 – 2020 (“ Akční plán“) je již třetím realizačním dokumentem procesu, který je označován názvem
RE:START. Jde přitom o vládní program hospodářské přeměny dlouhodobě ekonomicky a sociálně
znevýhodněných regionů. K jeho realizaci se zavázala vláda ve spolupráci s dotčenými kraji. Je
realizován na základě sady vládních usnesení a strategických dokumentů přijatých v letech 2015 –
2018.
Akční plán vychází z principů definovaných Strategickým rámcem hospodářské restrukturalizace
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Je souborem konkrétních opatření, jejichž
realizaci vláda ukládá příslušným ministrům. Opatření mají charakter finanční podpory nebo
systémových změn. Finanční prostředky skrze dotační programy uvolňují jednotlivá ministerstva/řídící
orgány operačních programů.
Program RE:START představuje otevřený a veřejně diskutovaný proces restrukturalizace všech tří
dotčených krajů se zapojením stovek aktérů, je řízen z úrovně vlády a podléhá pravidelnému
vyhodnocování a aktualizaci pružně reagující na socioekonomický vývoj v dotčených krajích.
Díky tomu vláda i regiony získávají transparentní, systémový a dlouhodobý nástroj na řešení
specifických problémů rozsáhlého území. Eliminuje se tím stav, kdy desítky regionálních subjektů
předkládají individuální požadavky, které, jsou-li realizovány separátně, většinou nepodléhají
hodnocení dopadů a často vyžadují přijímaní nesystémových výjimek.
Takto vytvořený systém je pozitivně hodnocen také Evropskou komisí, která průběh naplňování
programu RE:START průběžně monitoruje a podporuje v rámci aktivit Platformy pro uhelné regiony v
transformaci.
Od 1. ledna 2019 vstoupily v platnost nové implementační zásady, které reagují na potřebu několika
změn. Byl zrušen Úřad zmocněnce vlády, koordinační role na centrální úrovni byla přenesena na
Ministerstvo pro místní rozvoj, v jehož rámci byl zřízen Národní výkonný tým RE:START. Současně bylo
v souladu s principem subsidiarity posíleno zapojení jednotlivých krajů skrze Regionální stálé
konference. Cílem nové implementační struktury je zachovat centrálně koordinovaný postup, ale
maximalizovat absorpční kapacitu v území a posílit individuální přístup k jednotlivým regionům. Tyto
nové implementační zásady jsou od jejich schválení platné i pro následující roky realizace programu
RE:START.
Na následujících stránkách je předkládán Akční plán 2019 – 2020, který navazuje na předchozí dva
vládou schválené Souhrnné akční plány pro období 2017 – 2018 a 2018 – 2019. Vyhodnocení jejich
dosavadní realizace je pak předmětem dokumentu s názvem Zpráva o realizaci opatření Akčního plánu.
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Postup přípravy Akčního plánu
I přes významnou změnu implementačních zásad, která vstoupila v platnost v již probíhajícím procesu
přípravy Akčního plánu pro rok 2019–2020, byly dodrženy klíčové principy jeho tvorby. Postup byl
konzultován s pracovními týmy a sekretariáty Regionálních stálých konferencí.
Úřad zmocněnce vlády a následně Národní výkonný tým RE:START zajistily rozsáhlý sběr podnětů:
 elektronickým dotazníkem určeným pro odbornou veřejnost, jak na regionální, tak na národní
úrovni včetně odpovědných ministerstev,
 prostřednictvím mediálních výzev určených široké veřejnosti,
 na základě osobních jednání s regionálními aktéry v rámci pracovních skupin a platforem,
 výběrem opatření již popsaných ve Strategickém rámci nebo v zásobníku,
 výběrem opatření přímo navazujícím na již realizované úkoly z předchozích akčních plánů,
 revizí a návrhem na úpravu stávajících opatření, u nichž nebyla dosud realizace úspěšná.
Bylo zajištěno přes 70 námětů od odborné i laické veřejnosti, samospráv, škol, rezortů, firem i
neziskových organizací formou sběru dat. Další podněty vzešly ze společného jednání RSK a tripartity.
Tyto náměty byly posouzeny a tematicky sloučeny do podoby návrhů programů nebo systémových
změn.
Dalším specifickým okruhem námětů byly konkrétní strategické a podpůrné projekty, které byly
v území plánovány na základě jednotné metodiky vytvořené za tímto účelem. Tyto projekty svým
zaměřením buď váží na opatření v předchozích Akčních plánech, nebo na základě potřebnosti jejich
řešení byla navržena příslušná opatření právě do předkládaného 3. Akčního plánu pro rok 2019-2020.
Přehled strategických a podpůrných projektů je uveden v příloze č. 3 Strategické projekty.
Následně proběhlo hodnocení všech námětů, výběr a rozpracování do podoby 16 opatření programové
a systémové podpory. Tato opatření pokrývají 7 tematických pilířů Strategie hospodářské
restrukturalizace ÚK, MSK a KVK. Z toho 11 opatření vzešlo z potřeb regionů zjištěných při sběru dat,
realizací společných setkání regionálních stálých konferencí a zástupců tripartity. Dále sloučením či
aktualizací předchozích Akčních plánu v rámci jejich vyhodnocování a revize. Dalších 5 opatřeních se
váže na definované strategické projekty v jednotlivých regionech. „Podrobný popis opatření
Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace ÚK, MSK a KVK 2019 – 2020 č. 2“ a doplňuje
tabulku „Přehled opatření AP3 včetně finančních nároků“.
Návrh Akčního plánu byl v březnu 2019 projednán na společných jednáních Regionálních stálých
konferencí a tripartit dotčených krajů viz přiložené protokoly – příloha č. 1. Protokoly o jednání
Regionálních stálých konferencí a tripartit dotčených krajů.
Předložený návrh je tedy výsledkem široké shody regionálních aktérů všech tří dotčených krajů
a současně byl předjednán se zástupci příslušných rezortů.
V případě schválení budou navržená opatření realizována v letech 2019 – 2030. Uskutečnění všech
opatření v uvedeném rozsahu představuje nárok na finanční prostředky v objemu 10 090 mil Kč.
Přičemž nekladou nároky na již schválený státní rozpočet pro rok 2019. Dále by v případě možných
realokací mělo dojít k reflektování požadavků regionů a zohlednit možnost další podpory
nízkoemisních a bezemisních autobusů o 800 mil. Kč v rámci dalšího procesu případných realokací v
programovém období 2014 – 2020 a případné vyhlášení specifických výzev na území strukturálně
postižených regionů.
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Tabulka 1 - Předpokládaný finanční rámec aktualizace 3. Akčního plánu
Nároky na resorty

údaje v mil.
Kč.
celkem
2019
2020
2021-2030
Celkem

0
1 095
8 995
10 090

Alokované Zvýšené
0
0
0
0

ESIF
0
295
495
790

0
800
8 500
9 300

Uvedené finanční nároky po roce 2020 budou nadále zpřesňovány dalšími akčními plány a analýzami
absorpčních kapacit s cílem maximálně zefektivnit a zacílit vynaložené finanční prostředky. Témata
(aktivity) Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského
kraje budou rovněž prosazována do dokumentů, kterými se bude vyjednávat programové období EU
2021 až 2028.

Struktura Akčního plánu
Akční plány jsou vždy rozděleny podle 7 tematických pilířů Strategického rámce hospodářské
restrukturalizace. V každém pilíři jsou opatření členěna podle strategických cílů, k nimž přispívají.
Některá opatření mohou přispívat k více strategickým cílům či výjimečně také ke strategickým cílům
více pilířů.
V případě předkládaného třetího Akčního plánu byla všechna opatření navržena jako nadregionální
tedy taková, která jsou společná pro všechny tři strukturálně postižené regiony. Tato opatření mají
zpravidla povahu programů, v nichž se jednotlivé subjekty (např. města, obce, ZŠ, SŠ, VŠ, podnikatelské
subjekty) budou ucházet o dotační podporu. V některých případech mají tato programová opatření
povahu specifických výzev (v rámci již existujících plošných programů), které budou vyhlašovány pro
strukturálně postižené regiony nebo budou zaměřeny na jejich specifické problémy.
Všechna opatření mají jednotnou formu zpracování a následující strukturu:
a) Úvodní části popisují návaznost na Strategický rámec hospodářské restrukturalizace a ukazují,
k jakým změnám, které Strategický rámec plánuje, dané opatření přispívá.
b) Další část obsahuje zdůvodnění daného opatření v socio-ekonomickém kontextu strukturálně
postižených krajů, popis, jak bude dané opatření fungovat, jaké aktivity budou podporovány
nebo realizovány a jakým způsobem, jaké má opatření cíle a jak navazuje/podmiňuje další
opatření či programy.
c) Ve třetí části jsou pak uváděny informace o časovém rámci, organizaci odpovědné za realizaci
a základní informace o finančním rozsahu opatření.
Další řada opatření je zaměřena na zpracování studie či podkladů pro ověření technickoekonomické
proveditelnosti těchto aktivit, ověření absorpčních kapacit atp. Indikátory v takovém případě ukazují,
k čemu by měla vést realizace záměrů, které ze studie/podkladů vyplynou. Studie/podklady se budou
vypracovávat z toho důvodu, že není zřejmé, zda-li předpokládané cíle lze navrhovanými aktivitami
dosáhnout, a současně proto, aby se ověřily podmínky a parametry realizace. Jelikož teprve
studie/podklady určí parametry zamýšlené intervence, může až zpracovaná studie a podklady sloužit
jako podklad pro hodnocení dopadů a přínosů pro region, vč. dopadů na životní prostředí.
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Dále při změnách stávajících či při tvorbě nových dotačních programů bude nezbytné, aby podpory poskytované z veřejných prostředků byly poskytovány v
souladu s pravidly veřejné podpory, jak je definováno v článku 107(1) Smlouvy o fungování EU („SFEU“).
Každý rok je k datu 31. 5. předkládána vládě ČR aktualizace Akčního plánu Strategického rámce hospodářské restrukturalizace regionů Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského. Opatření jsou proto plánována jako víceletá s možností každoroční aktualizace.
Tabulka 2 – Přehled opatření AP3 včetně finančních nároků.

Státní rozpočet
doposud nealokované
prostředky v mil. Kč
ESIF v mil. Kč
0 295
495
0 800 8 500
2019 2020 2021+ 2019 2020 2021+ pozn.

Opatření z vazbou na strategické projekty
č.opatření Název opatření
gesce Návrh usnesení

III.A.1.1

III.B.2.1

III.B.2.2

MPO,
MMR

Vláda
ČR
ukládá:
ministrovi
průmyslu
a
obchodu
zvýšit personální a odbornou kapacitu regionálních kanceláří
CzechInvestu od roku 2020 za účelem zvýšení účinnosti
podpory CzechInvestu při transformaci/restrukturalizaci
hospodářství strukturálně postižených regionů.
Vláda
ČR
ukládá:
ministryni pro místní rozvoj a ministrovi průmyslu a obchodu
spolupracovat s Moravskoslezským, Ústeckým a Karlovarským
krajem při cílení finančního nástroje Jessica II v těchto krajích,
aby nedocházelo k překryvům s intervencemi, jež do území cílí
dotčené rezorty.

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

Vláda
ČR
ukládá:
ministrovi průmyslu a obchodu v existujících programech
realizovat podporu stávajících průmyslových zón a přeměnu
existujících brownfieldů. Výstavbu greenfieldů podporovat
pouze v případě, že stávající brownfieldy budou nevhodné pro
danou výrobu či službu.

Podpora poradenství a
služeb na podporu
podnikání a investorů
(zejména s vyšší
přidanou hodnotou)
Finanční nástroj
JESSICA II. pro
Moravskoslezský,
Ústecký a Karlovarský
kraj

MPO

3

15

Vzniklo sloučením
opatření I.
A.1.2,I.A.2.2,I.B.1.1,I.B.3.1
- jedná se opatření z AP1.

Aktualizace opatření z
AP1.
Aktualizace opatření z
AP1.
Stávající alokace programů
a opatření s cíleným
specifickým zvýhodněním
regionů.
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III.C.2.1

III.C.2.2

III.C.2.3

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

Vláda
ČR
ukládá:
ministrům životního prostředí, průmyslu a obchodu, dopravy,
případně dalším a předsedovi Technologické agentury ČR:
postupovat při vyhlašování veřejných soutěží v rámci resortních
programů TREND, Prostředí pro život, Doprava 2020+ a Národní
MŽP,
centra kompetence v souladu s Národní RIS3 strategií včetně
MPO, příslušných příloh a/nebo umožnit bodového zvýhodnění a/
MD,
nebo specifickou finanční alokaci pro projekty podávané
TA ČR subjekty ze strukturálně postižených regionů.
Vláda
ČR
ukládá:
ministrovi průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem
zahraničních věcí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy
vytvořit tzv. welcome office (WO), ve spolupráci s hejtmany
MPO, Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje dva
MZV, specifické WO pro potřeby výzkumu ve strukturálně
MŠMT postižených regionech.
Vláda ČR ukládá: ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy a)
zvážit obsahové rozšíření plánovaného dotačního programu
„Podpora výzkumu ve strukturálně znevýhodněných krajích na
období 2021–2025“ s prioritními oblastmi Infrastruktura pro
výzkumná pracoviště a Podpora rozvoje odborných kapacit
lidských zdrojů,
b) poskytnout součinnost Karlovarskému kraji při vytváření
podmínek pro znovuobnovení a rozvoj balneologického
výzkumu a výzkumu vzdělávání odborných kapacit pro
balneologii a lázeňství v Karlovarském kraji,
c) vytvořit možnosti pro podporu příchodu a setrvání
excelentních pracovníků v oblasti balneologie, fyzioterapie a
dalších příbuzných medicínských oborů do Karlovarského kraje
MŠMT, v rámci existujících a nově plánovaných dotačních titulů s
MD,
působností v oblastech výzkumu, vývoje a inovací a
TA ČR realizovaných v gesci MŠMT za využití výdajů státního rozpočtu

Stávající alokace programů
a opatření s cíleným
specifickým zvýhodněním
regionů.

20

80

Kombinace zdrojů národní
400 zdroje ESIF.

Vzniklo sloučením
opatření I. C.1.8 a II.C.2.1.
Stávající alokace programů
a opatření s cíleným
specifickým zvýhodnění
regionů.
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ČR na výzkum, vývoj a inovace a prostředků Evropských
strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV),
d) zvážit regionální dimenzi v připravovaných výzvách OP VVV a
v národních dotačních programech (kde je relevantní),
e) zohlednit problematiku podpory výzkumu ve strukturálně
postižených regionech v programovém období Evropské unie
2021 – 2027 a do připravovaných operačních programů
vyjednat možnost specifického zvýhodnění žadatelů a projektů
realizovaných na území strukturálně postižených regionů.
Ministrovi dopravy na základě výstupů studie proveditelnosti
ze schváleného akčního plánu v roce 2017 - 2018
f) zajistit ve spolupráci s ministryní průmyslu a obchodu
přípravu a realizaci opatření směřující k reálnému testování
autonomních řídicích systémů v Ústeckém kraji, včetně dálnice
D8, a to na základě výstupů vstupní analýzy z opatření I.C.2.5
Souhrnného akčního plánu 2017 - 2018;
g) zajistit finanční prostředky, zejména ze zdrojů SFDI, pro
realizaci opatření k testování autonomních řídicích systémů v
Ústeckém kraji, ve vazbě na výsledky studie proveditelnosti
(opatření C.2.5);
h) prověřit zapojení dálnice D8 do projektu C-Roads;
i) podpořit přípravu projektů H2020 se zapojením regionálních
aktérů (zejména UJEP, ÚK, města Ústí nad Labem, FD ČVUT v
Děčíně) s tématikou autonomní dopravy.
Předsedovi Technologické agentury ČR:
spolupracovat na nezbytné úpravě programů, které bude
Technologická agentura ČR implementovat tak, aby umožnily
vyhlášení regionálně a tematicky specifických veřejných soutěží
pro zajištění realizace opatření pro oblast rozvoje autonomní
mobility pro projekty na území strukturálně postižených
regionů.
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III.C.2.4

Podpora VaV
infrastruktury

Vláda ČR ukládá:
ministrovi průmyslu a obchodu
a) zohlednit v rámci dalšího procesu realokací v
programovém období 2014 – 2020 možnost vyhlášení
specifických výzev směřujících k podpoře vzniku a
provozu vědecko-technických parků na území
strukturálně postižených regionů.
MPO, b) zohlednit problematiku vzniku a provozu vědeckoMŠMT
technických parků realizovaných na území
strukturálně
postižených
regionů
v novém
programovém období 2021 – 2027.
c) v případě nemožnosti specifického financování vzniku
a provozu vědecko-technických parků prostřednictvím
ESIF na území strukturálně postižených regionů
připravit národní dotační titul, který umožní jejich
vznik a provoz z národních prostředků.

56

Vazba na strategické
projekty, předpoklad
kombinace zdrojů přípravná fáze národní
2 000 zdroje, realizační fáze ESIF.
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ministrovi školství mládeže a tělovýchovy
d) zohlednit v rámci dalšího procesu realokací v
programovém období 2014 – 2020 možnost
vyhlášení specifických výzev směřujících k podpoře
vzniku a provozu VaV infastruktury na území
strukturálně postižených regionů.
e) zohlednit možnosti investic do VaV ve strukturálně
postižených regionech při přípravě programového
období 2021+
Vláda ČR ukládá:

III.D.1.1

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

ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci
s hejtmankou a hejtmanem strukturálně postižených
regionů připravit návrh variant financování veřejných
MŠMT vysokých škol podporujícího jejich působení ve vzdělávací,
vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo
další tvůrčí činnosti na území strukturálně postižených
regionů.

Návrhy na financování
regionálních pracovišť
vysokých škol na území
strukturálně postižených
regionů.
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III.D.2.1

Podpora modernizace
výuky a obnovy a
rozvoje materiálnětechnického zázemí
škol a školských
zařízení

Vláda
ČR
ukládá:
ministryni
pro
místní
rozvoj:
a) s ohledem na fakt, že rozvoj a zkvalitňování středního školství
představuje jednu ze základních výchozích podmínek pro rozvoj
konkurenceschopnosti strukturálně postižených regionů,
zohlednit v rámci dalšího procesu realokací v programovém
MMR,
období 2014 – 2020 možnost vyhlášení specifických výzev v
MŠMT
programu IROP a OP VVV směřujících k podpoře rozvoje
středních škol na území strukturálně postižených regionů,
b) zohlednit problematiku rozvoje a zkvalitňování středního
školství v novém programovém období 2021 – 2027 a po
projednání s partnery do připravovaných operačních programů
zanést možnost specifického zvýhodnění žadatelů a projektů
realizovaných na území strukturálně postižených regionů.

Vazba na strategické
projekty a aktualizace
500 1 500 opatření z AP2 II. D.2.2.
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III.D.2.2

III.E.2.1

Podpora rozvoje
vysokého školství

Podpora rozvoje
Integrovaného
záchranného systému

Vláda ČR ukládá: Ministrovi školství ve spolupráci s Ministryní
pro místní rozvoj:
a) s ohledem na fakt, že rozvoj a zkvalitňování vysokého školství
představuje jednu ze základních výchozích podmínek pro rozvoj
konkurenceschopnosti strukturálně postižených regionů,
zohlednit v rámci řešení případných dalších realokací v
MŠMT programovém období Evropské unie 2014 – 2020 možnost
vyhlášení specifických výzev směřujících k podpoře rozvoje
vysokých škol na území strukturálně postižených regionů,
b) zohlednit problematiku rozvoje a zkvalitňování vysokého
školství v programovém období Evropské unie 2021 – 2027 a do
připravovaných Operačních programů vyjednat možnost
specifického zvýhodnění žadatelů a projektů realizovaných na
území strukturálně postižených regionů,

MV,
MMR

Vláda ČR ukládá:ministryni pro místní rozvoj, ministrovi
vnitra:
a) zohlednit potřeby modernizace IZS ve strukturálně
postižených regionech zejména s ohledem na připravenost na
mimořádné situace v oblasti průmyslových havárií a také změn
klimatu při přípravě nového programovacího období a umožnit
specifické výzvy pro projekty realizované na území těchto
regionů,
b) provést analýzu stávající dotačních titulů jak ESIF tak
národních dotačních zdrojů a v případě možnosti provést
realokace zdrojů ve prospěch vyhlášení specifických výzev pro
strukturálně postižené regiony.

Vazba na strategické
projekty. Finanční
náročnost ve vazbě na
možnosti ESIF jedná se o
spodní hranici
1 000 předpokládaných investic.

300

Vazba na strategické
600 projekty.
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III.E.3.1

Specifická podpora
bydlení a bytové
politiky

MMR,
MŽP

III.F.2.1

Odpadové
hospodářství II

MŽP

Vláda
ČR
ukládá:
ministryni pro místní rozvoj, ministrovi životního prostředí
případně
dalších:
a) umožnit v rámci již existujících resortních programů
směřujících k podpoře bydlení a jeho zkvalitňování specifické
zvýhodnění projektů s realizací na území strukturálně
postižených regionů. Regionální aspekt strukturálně
postižených regionů zapracovat i do nově připravovaných
resortních
programů,
b) ověřit možnost vzniku nástroje na podporu nájemního
bydlení v Karlovarském kraji nad rámec programu Výstavba.
c) ověřit možnost vzniku nástroje na podporu strukturálně
postižených regionů, resp. obcí v těchto krajích v možnosti
odkupu bytů v krachujících SVJ, a to i nad rámec programu
Výstavba.
Vláda
ČR
ukládá:
ministrovi
životního
prostředí:
a) pokračovat v aktivitách směřujících ke vzniku nového zákona
o odpadech, zejména aktualizaci ekonomických nástrojů, k
podpoře recyklačního průmyslu a stanovení jasných pravidel
pro
výrobu
TAP.
b) do 31. 12. 2021 vyhodnotit možnost vytvoření finančního
nástroje k podpoře vzniku zařízení k energetickému využití
odpadů či modernizaci stávajících zdrojů k energetickému
využití odpadů strategického významu, na základě podrobné
vnitřní analýzy regionů z pohledu struktury odpadů, kdy
podmínky programu budou zohledňovat tzv. Balíček
oběhového hospodářství a také analýzy kapacit v dotčených
regionech a jejich přímém okolí.

Vazba na strategické
projekty, stávající alokace
programů a opatření s
cíleným specifickým
zvýhodnění regionů. V
případě nedostatečnosti
zvážit vytvoření nového
nástroje nad rámec
programu Výstavba.

Předpoklad vyjednání
podpory v rámci ESIF v
novém programovém
období - obdobně jako v
3 000 jiných zemí EU.
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III.F.2.2

Specifické brownfieldy
pro přípravu studií
využitelnosti

MMR

III.G.1.1

Dopravní napojení
strategického významu MD,
ve strukturálně
MMR
postižených regionech

III.G.2.1

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

MMR,
MF

Vláda ČR schvaluje na základě doporučení ministryně pro
místní rozvoj níže uvedené území, jako oprávněné žadatele,
které mohou v následujících letech využít existující dotační
podprogram „Tvorba studií a analýz možností využití vybraných
brownfieldů“. Jedná se o 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
Moravskoslezského 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.
Vláda ČR ukládá: ministrovi dopravy
a) v součinnosti s hejtmankou a hejtmany strukturálně
postižených regionů definovat dopravní úseky pro
napojení vybraných rozvojových ploch a průmyslových
zón, periferních oblastí a oblastí s potenciálem
hospodářského rozvoje těchto regionů. Tyto úseky
nadefinovat každoročně do 31. 7. po dobu trvání
tohoto opatření.
ministryni pro místní rozvoj,
b) předložit tento seznam dopravních úseků na vládu do
konce kalendářního roku, kdy došlo k jeho
nadefinování.
Vláda ČR ukládá:
ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministryní financí
zpracovat analýzu stávajícího stavu, která posoudí využitelnost
rozpočtového určení daní na podporu strukturálně postižených
regionů, nebo naopak nemožnost takto rozpočtové určení daní
využít a odkáže na jiné vhodnější nástroje.

Návaznost na již existující
dotační titul v gesci MMR.

16

200

400

Jedná se o analýzu
využitelnosti RUD.
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Závěr
V rámci aktualizace Akčního plánu byl při identifikaci potřeb v jednotlivých regionech kladen důraz na
komunikaci s odborníky a participativní přístup při zapojení stakeholderů z území. Nová opatření
pokrývají všechny pilíře Strategie, což ukazuje na komplexnost a rovných přístup ke všem oblastem,
která program RE:START řeší.
Celkem bylo připraveno 16 nových opatření, kdy
- 11 opatření vzešlo z potřeb regionů zjištěných při sběru dat a realizací společných setkání
regionálních stálých konferencí se zástupci tripartity, z toho 2 opatření vznikla sloučením již
v minulosti schválených 6 opatření, které se nedařilo efektivně naplňovat v rámci AP1 a AP2 a
3 opatření byla aktualizována ze dvou opatření z AP1, a to na základě podnětů z regionů za
účelem zefektivnění jejich naplňování.
- 5 opatření vzniklo na základě definovaných Strategických projektů ze strany krajů.
Bude-li 3. Akční plán schválen vládou v předkládaném rozsahu včetně revizí předchozích Akčních plánů,
sníží se celkový počet opatření k realizaci ze současného počtu 92 na 73, čímž současně dojde
k zefektivnění a důslednějšímu zacílení celého procesu.
Opatření jsou předložena bez nároků na zatížení státního rozpočtu pro rok 2019. Aktualizací Akčního
plánu je cíleno zejména na zdroje z fondů EU v rámci nového programového období 2021+.
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