Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

Aktualizace 2. Akčního plánu Strategie restrukturalizace pro rok 2018-2019 - schváleného vládou ČR 4.9.2018
Prioritní opatření
Prioritní opatření - červeně zvýrazněná - jedná se primárně o investiční opatření či koncepčně/analytické, které předjímají přípravu dotačních titulů zaměřených primárně
na podporu investičního záměru. Dále se také jedná o regionálně specifická opatření jednotlivých krajů

č.
opatření

Název opatření

Cílové skupiny

Předkladatel opatření

Stručný popis obsahu opatření

Zaměření opatření

Typ Opatření
charakter opatření
Investiční/ko
Gestor
Nadregionální,
ncepčníopatření
regionální
analytický

Investiční

Nadregionální

MPO

Navrhnout možnost vzniku nového programu, popř.
Cestovní ruch
podprogramu v rámci Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech „Zvýšení hospodářského
přínosu cestovního ruchu ve specifických lokalitách
strukturálně postižených regionů“ a s respektem k charakteru
tohoto návrhu připravit a vyhlásit tento program /
podprogram,

koncepčníanalytický

Nadregionální

MMR

Připravit s ohledem na kompetence dotčených resortů
dotační programy pro kraje nebo obce, které budou
zaměřeny na podporu komplexní regenerace specifických
brownfieldů na podnikatelské i nepodnikatelské účely.

Brownfield

koncepčníanalytický

Nadregionální

MMR

vysoké školy, kraje, výzkumné vysoké školy, kraje, výzkumné organizace
organizace

Zpracování analýzy pro posouzení potřebnosti rozvoje a
vzniku vědecko-popularizační infrastruktury v rámci procesu
restrukturalizace v dotčených regionech.

Vzdělávání

koncepčníanalytický

Nadregionální

MŠMT

podnikatelské subjekty,
TAČR
výzkumné organizace, vysoké
školy

Úprava stávajícího programu a vyhlášení specifické výzvy pro výzkum a vývoj
strukturálně postižené kraje

Investiční

Nadregionální

TAČR

II.A.1.1

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

Podnikatelské subjekty, nízké čerpání daného Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně
OP v přepočtu na obyvatele oproti zbytku ČR, postižených regionech prostřednictvím investic do
neuspokojené projekty regionech oproti
nemovitého majetku (bonifikace výzev OPPIK - Nemovitosti)
alokaci daného programu

II.A.2.1

Zvýšení hospodářského přínosu města, obce, kraje
cestovního ruchu ve specifických
lokalitách strukturálně
postižených regionů

města, obce, RSK, poslanci a senátoři, NIP

II.B.2.1

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

Město Terezín jako celek
Město Děčín - budova
Východního nádraží
Moravskoslzeský kraj
Karlovarský kraj
RSK

města, obce, kraje, RSK, NIP

II.C.2.2

Podpora vědeckopopularizačních činností na
území strukturálně postižených
krajů
Program na podporu
aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a
inovací THÉTA

II.C.2.3

Doplňující opatření

podpora podnikání
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Aktualizace 2. Akčního plánu Strategie restrukturalizace pro rok 2018-2019 - schváleného vládou ČR 4.9.2018
Prioritní opatření
Prioritní opatření - červeně zvýrazněná - jedná se primárně o investiční opatření či koncepčně/analytické, které předjímají přípravu dotačních titulů zaměřených primárně
na podporu investičního záměru. Dále se také jedná o regionálně specifická opatření jednotlivých krajů

č.
opatření

Název opatření

Cílové skupiny

Předkladatel opatření

Stručný popis obsahu opatření

Doplňující opatření

Zaměření opatření

Typ Opatření
charakter opatření
Investiční/ko
Gestor
Nadregionální,
ncepčníopatření
regionální
analytický

II.C.2.1

Specifická podpora výzkumu ve
strukturálně postižených
regionech

vysoké školy, výzkumné
organizace

vysoké školy, výzkumné organizace

cílem programu podpora růstu inovační výkonnosti
výzkum a vývoj
výzkumem a vývojem nejen ve stávajících RIS3 doménách
specializace, ale i v oborech, jejichž rozvoj je klíčový pro
rozšíření velmi malé základny výzkumu a vývoje v regionech
včetně zabránění „odlivů mozků“ z regionu zapojením
úspěšných mladých vědců z řad absolventů vysokých škol do
výzkumných projektů. Dosažení aplikovatelných výstupů s
dopadem na odbornou, aplikační
a spotřebitelskou sféru.

Investiční

Regionální

MŠMT

II.D.2.1

Rozvoj mutislužbových center
celoživotního učení

vzdělávací instituce

vzdělávací instituce, RSK

Zajištění dalšího rozvoje, fungování a financování činnosti
vzdělávání
center celoživotního učení na území strukturálně postižených
regionů.

koncepčníanalytický

Nadregionální

MŠMT

II.D.2.2

Podpora modernizace výuky a
obnovy a rozvoje materiálnětechnického zázemí škol a
školských zařízení
Podpora komunitního života a
sociálních služeb

školy a školská zařízení, RSK

města, obce, kraje, školy a školská zařízení,
RSK, NIP

Investice do materiálového vybavení a modernizace škol a
školských zařízení

vzdělávání

Investiční

Nadregionální

MMR

poskytovatelé sociálních
služeb

RSK, města, obce

Investice do infrastruktry a materiálového vybavení
komunitních center

sociální péče

Investiční

Nadregionální

MMR

zdravotnictví

Investiční

Nadregionální

MZ

koncepčníanalytický

Nadregionální

MZ

II.E.1.1

II.E.2.1

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

kraje, města, obce, NIP

Investice do obnovy materiálového vybavení regionálních
zdravotnických zařízení

II.E.2.2

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

kraje, města, zdravotnická zařízení

změny financování zdravotnictví za účelem udržení zdravotní zdravotnictví
péče v méně atraktivních lokalitách.

zdravotnická zařízení
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Aktualizace 2. Akčního plánu Strategie restrukturalizace pro rok 2018-2019 - schváleného vládou ČR 4.9.2018
Prioritní opatření
Prioritní opatření - červeně zvýrazněná - jedná se primárně o investiční opatření či koncepčně/analytické, které předjímají přípravu dotačních titulů zaměřených primárně
na podporu investičního záměru. Dále se také jedná o regionálně specifická opatření jednotlivých krajů

č.
opatření

Název opatření

Cílové skupiny

Předkladatel opatření

Stručný popis obsahu opatření

Doplňující opatření

Zaměření opatření

Typ Opatření
charakter opatření
Investiční/ko
Gestor
Nadregionální,
ncepčníopatření
regionální
analytický

II.E.2.3

Podpora integrace zahraničních
pracovníků

kraje, obce

Ministerstvo vnitra

Zpracování analýza mapující dopady příchodů zahraničních
sociální stabilizace
pracovníků do regionů, příprava návrhů na řešení této situace

koncepčníanalytický

Nadregionální

MV

II.E.3.1

Podpora rozvoje venkovských
oblastí ve strukturálně
postižených krajích

kraje, města, obce,

RSK, města, obce

, připravit a pilotně ověřit v Ústeckém, Karlovarském a
sociální stabilizace
Moravskoslezském kraji opatření a nástroje doporučené
Strategií regionálního rozvoje s cílem zvýšit využití potenciálu
venkovských oblastí ve strukturálně postižených krajích

koncepčníanalytický

Nadregionální

MMR

II.E.3.2

Komplexní obnova sídlišť

města, obce

NIP, města a obce

sociální stabilizace

koncepčníanalytický

Nadregionální

MMR

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

vlastníci regionálnch kulturních Ministerstvo
zařízení
kultury ve vazbě na priority
definované MSK, KVK a ÚK, NIP

připravit koncept dotačního programu pro kraje nebo obce,
který bude zaměřen na podporu komplexní obnovy
vybraných sídlišť a tento koncept předložit vládě k
projednání.
navýšen alokace daného programu pro typové projekty

Revitalizace památek

Investiční

Nadregionální

MK

navýšen alokace daného programu pro typové projekty

Revitalizace památek

Investiční

Nadregionální

MK

II.E.4.2

NPÚ

Ministerstvo kultury ve vazbě řešení
problematiky:
- Karlovarský kraj
o SZ Valeč
- Ústecký kraj
o SZ Jezeří
- Moravskoslezský kraj
o SZ Janovice
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Aktualizace 2. Akčního plánu Strategie restrukturalizace pro rok 2018-2019 - schváleného vládou ČR 4.9.2018
Prioritní opatření
Prioritní opatření - červeně zvýrazněná - jedná se primárně o investiční opatření či koncepčně/analytické, které předjímají přípravu dotačních titulů zaměřených primárně
na podporu investičního záměru. Dále se také jedná o regionálně specifická opatření jednotlivých krajů

č.
opatření

II.E.4.3

II.F.1.1

Název opatření

Cílové skupiny

Navýšení alokace Programu
p.o. ministerstva kultury
záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury a
úprava zásad programu s
ohledem na potřeby specifických
nemovitých kulturních památek
ve strukturálně postižených
krajích
Zlepšit kvalitu ovzduší
kraje, města, obce,
podnikatelské subjekty

Předkladatel opatření

Ministerstvo kultury ve vazbě řešení
problematiky:
- Ústecký kraj
Pevnostní město Terezín
- Moravskoslezský kraj
Památky uhelného hornictví
- Karlovarský kraj
Lázně v obci Kyselka
NIP, kraje, města a obce

Stručný popis obsahu opatření

Doplňující opatření

Zaměření opatření

Typ Opatření
charakter opatření
Investiční/ko
Gestor
Nadregionální,
ncepčníopatření
regionální
analytický

Investiční

Nadregionální

MK

Podpora výměny starých kotlů v domácnostech, zintenzivnění životní prostředí
podpory provozovatelů imisně významných stacionárních
zdrojů,
nízkoemisní doprava,
obnova vozového parku MHD - specifické výzvy IROP
podpora OZE, dotací pro energetické úsporné veřejné budovy

Investiční

Nadregionální

MŽP

Zavádění konceptu resilientního regionu
prověření možnosti podpory zavádění resilience v obcích

životní prostředí

koncepčníanalytický

Nadregionální

MMR

navýšen alokace daného Programu pro typové projekty

Revitalizace památek

II.F.1.3

Bezpečné kraje

II.F.1.4

Adaptace území na dopady změn kraje, města, obce,
klimatu
podnikatelské subjekty

kraje, města a obce, RSK

Podpora zpracování a implementace strategií na adaptaci
měst na změny klimatu
podpora zelených fasád
Posouzení zařazení adaptačních opatření do stávajících
dotačních titulů i nově připravovaných

životní prostředí

Investiční

Nadregionální

MŽP

II.F.2.1

Odpadové hospodářství

kraje, města, obce,
podnikatelské subjekty

města a obce

Podpora výrobků z odpadů
Podpora třídících linek a další související infrastruktury
Dokončení souvisejcích legislativních změn

životní prostředí

Investiční

Nadregionální

MŽP

II.F.1.2

Snížení nebezpečnosti provozu Spolchemie

město Ústí nad Labem,
Spolchemi

město Ústí nad Labem

Posouzení vlivu bezpečnostních rizik provozů – Spolek pro
životní prostředí
chemickou a hutní výrobu, akciová společnost – a jejích vlivu
na rozvojové možnosti města Ústí nad Labem s respektem k
platným bezpečnostním předpisům a normám s cílem
navrhnout možnosti řešení této zátěže

koncepčníanalytický

Regionální

MŽP

IZS, kraje, města, obce a další NIP, kraje, města a obce
subjekty
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Aktualizace 2. Akčního plánu Strategie restrukturalizace pro rok 2018-2019 - schváleného vládou ČR 4.9.2018
Prioritní opatření
Prioritní opatření - červeně zvýrazněná - jedná se primárně o investiční opatření či koncepčně/analytické, které předjímají přípravu dotačních titulů zaměřených primárně
na podporu investičního záměru. Dále se také jedná o regionálně specifická opatření jednotlivých krajů

č.
opatření

II.G.1.1

II.G.1.2

II.G.1.3

II.G.2.3
II.G.2.1

Název opatření

Cílové skupiny

Předkladatel opatření

Stručný popis obsahu opatření

Doplňující opatření

Zaměření opatření

Typ Opatření
charakter opatření
Investiční/ko
Gestor
Nadregionální,
ncepčníopatření
regionální
analytický

Komplex opatření k opravám
kraje
významných dopravních úseků
silnic II. a III. třídy, napojení
rozvojových, průmyslových a
podnikatelských areálů na silniční
infrastrukturu
Systémový přístup k plánování
města, obce, podnikatelské
služeb související s kamionovou subjekty
dopravou

NIP,kraje, města a obce, RSK

Investice do rekonstrukce silnic II. a III. tříd - nastavení
dopravní infrastruktura Investiční
systémového nástroje umožňující krajům se lépe připravit po
projektové stránce. Řešení napojení rozvjových zón.

Nadregionální

MD

města, obce, HSR Chomutovska

Regionální

MD

Napojení Podkrušnohorské
kraj
výsypky u Sokolova na veřejnou
dopravní infrastrukturu v
Karlovarském kraji z důvodu
umožnění její revitalizace
Rozvoj digitální technické mapy v ČZMÚ
Karlovarském kraji
Chytřejší Moravskoslezský kraj – kraj
ICT infrastruktura pro 21. století

kraj

analýzu stávající legislativy a v případě potřeby legislativně
dopravní infrastruktura koncepčníupravit stání mimo nezaplněné kapacity odpočívek při
analytický
čerpání povinných přestávek
analýzu dotačních možností podpory krajů a obcí a dalších
subjektů při řešení chybějících kapacit parkování a
souvisejících služeb na území dotčených regionů a navrhnout
nové či případnou úpravu stávajících dotačních programů
umožňující subjektům v regionech tuto problematiku aktivně
řešit
Dopracování způsobu napojení a následně předložit variantu dopravní infrastruktura Investiční
napojení ke schválení vládě

Regionální

MD

rozvoj Digitální technické mapy Karlovarského kraje, a to v
rozsahu dle specifikace v popisu programu.
prostředky pro výstavbu infrastruktury vysokorychlostní,
bezpečné datové sítě připojující krajské organizace,
organizace veřejné správy a složky IZS k centrálním
elektronickým službám.

kraj, NIP
kraj, NIP

veřejná správa

Investiční

Regionální

ČÚZK

veřejná správa

Investiční

Regionální

MPO
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