
RE:START 

Strategie hospodářské restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského 

a Karlovarského kraje

Ústí nad Labem, 29. 3. 2022

Strategie hospodářské restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského  

a Karlovarského kraje

Most 05.05.2022



Strategie RE:START
Cíle strategie/Aktuální čerpání



RE:START - Strategie hospodářské restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

• Dlouhodobá pomoc strukturálně postiženým regionům – ÚK, MSK, KVK

• Nastavení typových aktivit/projektů - cílem přinést změnu do těchto tří 
postižených regionů

• Východiskem Strategický rámec, který je pravidelně aktualizován a naplňován 
Akčními plány

• Strategie RE:START snaha o promítnutí do operačních programů 2021+

• Vazba na Strategii regionálního rozvoje ČR – zvýhodnění hospodářsky a sociálně 
ohrožených území (zahrnuje velkou část ORP v KVK, ÚK, MSK)



RE:START – AKTUALIZACE Strategie

• Aktualizace s akcentem na ukončování těžby uhlí a transformace energetiky ve 
vazbě na činnosti Uhelné komise ČR a jejích pracovních skupin

• Díky RE:START lepší vyjednávací pozice ČR při přípravě Fondu pro spravedlivou 
transformaci – zahrnutí všech tří strukturálně postižených regionů do FST

• Základ pro přípravu Plánu spravedlivé územní transformace



RE:START – Aktuální stav čerpání

• 2017 – současnost: na základě vyjednání specifického zvýhodnění (specifických 
výzev, bodového zvýhodnění) a při vytvoření nových dotačních titulů do tří  
strukturálně postižených regionů přišlo více než 9,6 mld. Kč. 

Ústecký kraj

za období 2017-2022

3,25 mld. Kč

Region
NUTS II

Moravskoslezsko
NUTS II

Severozápad
Ústecký Karlovarský Moravskoslezský

Celkem v mld. 
Kč 4,9 4,7 3,2 1,5 4,9



Aktuální cíle strategie RE:START  

• Nastavit systém podpory strukturálně postiženým krajům s využitím dostupných finančních 
nástrojů

• Nalézt nástroje na posílení projektové přípravy ve strukturálně postižených regionech

» Podpořit aktivizaci území a podpořit iniciaci projektových aktivit a přípravy 

» V rámci TSI, poradenství JASPERS

• Podpořit image těchto regionů 

• Zamezit odchodu obyvatel z těchto regionů

• Komplexně podpořit zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání 

• Zlepšovat životní prostředí 

• Zlepšovat kvalitu vzdělávání na území strukturálně postižených regionů



Hodnocení dosavadní realizace 
Akčních plánů Strategie RE:START



Stav realizace opatření AP1 –AP4

36%

12%

30%

17%

5%

106 opatření

splněno

částečně splněno

rozpracováno

Iniciace

problémy při
realizaci



Stav realizace opatření AP1 – AP4 
splněné či částečně splněné opatření



Pilíř A – Podnikání a Inovace

• Podpora 
poradenství a 
služeb na podporu 
podnikání

• Podpora digitalizace 
a robotizace 

• Bonifikace v programu Trend

• Program na podporu modernizace technologií 
firem

• Revitalizace nemovitostí pro podnikání3

2

4

Splněné či
částečně
splněné
Rozpracováno

Nutná iniciace

• Podpora  
začínajícím 
podnikům 

• Rozvoj lázeňské 
infrastruktury a 
podpora lázeňství



Pilíř B – Přímé investice

1

3

1Splněné či
částečně
splněné
Rozpracováno

Nutná iniciace

• Komplexní projekt na těžbu lithia v Ústeckém a 
Karlovarském kraji

• Finanční nástroj JESSICA II

• Greenfield a zlepšování kvality a využitelnosti 
stávajících průmyslových zón

• Program na 
regeneraci a 
využití 
brownfieldů

• Příprava 
programu na 
regeneraci 
specifických 
brownfieldů ve 
městech a obcích



Pilíř C – Výzkum vývoj

• Zvýhodnění SPR v 
programech TAČR 
(EPSILON, ETA, 
THETA   a další)

• Analýzy na podporu 
rozvoje autonomní 
mobility

• Specifická podpora 
VaV v SPR

• Využití 
geotermální 
energie v SPR

• Podpora VaV ve 
strukturálně 
postižených krajích –
vědecko-
popularizační 
činnosti, 
kvalifikované lidské 
zdroje, infrastruktura

6

4

4Splněné či
částečně
splněné
Rozpracováno

Nutná iniciace



Pilíř D – Lidské zdroje

• Podpora vysokých 
škol

• Podpora SŠ – IKAP 
(bonifikace SPR)

• Opatření na podporu 
zaměstnanosti

• Slaďování 
rodinného a 
pracovního života

• Investiční pobídky 
a jejich efektivita

• Podpora 
celoživotního a 
kariérního 
poradenství, 
modernizace SŠ

17

8

2

Splněné či
částečně
splněné
Rozpracováno

Nutná iniciace



Příklady úspěšných projektů – pilíř D

Výzva 92.IROP Infrastruktura ZŠ pro uhelné

regiony 

V okrese Most podpořeno 6 projektů

• ZŠ a MŠ Jeřabinka v Litvínově

• 2x město Litvínov - ZŠ Ruská a ZŠ Janov 

• 2x Statutární město Most - 14. ZŠ a 15. ZŠ 

• ZŠ a MŠ v Horním Jiřetíně

cca 280 mil. pro ÚK, pro okres Most  85 mil. Kč                                                                       

Foto: po modernizaci učeben



Pilíř E – Sociální stabilizace

• Potenciál tzv. stříbrné 
ekonomiky pro rozvoj 
regionů

• Řešení zadluženosti – v 
rámci aktivit ÚP ČR 
posilována finanční 
gramotnost

• Zefektivnění činnosti ÚP

• Podpora zdravotnictví

• Podpora KKO

• Příprava nástrojů na 
podporu bydlení

• Podpora zdravotnictví 
a rozvoj infrastruktury

• Kvalifikovaný 
zdravotnický personál

• Podpora kultury – jak 
živého umění tak i 
různých typů 
kulturních památek

• Aktivity směřující na 
podporu venkovských 
oblastí 2

10

1

5

Splněné či
částečně
splněné
Rozpracováno

Nutná iniciace

Problém



Pilíř F – Životní prostředí

• Demolice v SVL –
230 mil. Kč

• BF pro nepodnikatelské 
využití – 477 mil. Kč

• Akcelerace čerpání 
alokace programu 
řešení ekologických 
škod

• Revitalizace Krušných 
hor

• Příprava studií pro 

specifické brownfieldy

• Podpora občanské 
vybavenosti

• Fond na podporu přípravy 
strategických projektů 

• Centra veřejných 
energetiků

• Rozvoj OZE a komunitní 
energetiky

• Zlepšení kvality území…

• Bezpečné kraje
• Snížení nebezpečnosti 

provozu Spolchemie

8

15

3Splněné či
částečně
splněné
Rozpracováno

Nutná iniciace



Příklady úspěšných projektů – pilíř F

Demolice budov v SVL:

2021

• Litvínov – 2 projekty

2019

• Litvínov 

2018

• Louka u Litvínova, Statutární Město Most

2017

• Louka u Litvínova, Lom

2016

• Litvínov, Bečov, Statutární město Most, Obrnice                                                      
Foto: před a po demolici (panelový dům Obrnice)



Pilíř G – Infrastruktura a veřejná správa

• Napojení 
Podkrušnohorské 
výsypky

• Prioritní dopravní 
infrastruktura v SPR

• Modernizace 
železničních tratí

• Dopravní napojení 
strategického významu

• Studie pro analýzu 
obnovy Slavkovské 
dráhy

• Systémový přístup –
kamionová doprava

• Digitalizace státní 
správy

• Analýza možností 
úpravy daňové 
soustavy

3

4

3

Splněné či
částečně
splněné
Rozpracováno

Nutná iniciace



Ústecký kraj – programy a projekty 2021

Brownfieldy MMR, SFPI – cca 117 mil. 
Kč

Regenerace budovy č.p. 98 v Chomutově

Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci

Demolice obecního domu v Duchcově

Multifunkční objekt v obci Hrobce

Revitalizace areálu bývalého mlýna Blšany

Revitalizace návsi Solopysky



Ústecký kraj – programy a projekty 2021

Povrly, rekonstrukce bývalé kovárny
Pivovar Litoměřice – regenerace 

budovy B
Modlany – rekonstrukce objektu

Regenerace bývalého areálu kovošrotu 
v Hamru u Litvínova

Regenerace a podnikatelské využití 
brownfieldů,  MPO – cca 131 mil. Kč



Ústecký kraj – programy a projekty 2021

Město Litvínov 2 projekty, 
rekonstrukce bytových domů č.p. 277-

282, 238 - 246

Demolice budov v sociálně 
vyloučených lokalitách, MMR –

10 mil. Kč



Výhled na rok 2022

Spuštění operačních programů 2021 – 2027

• Výzvy reflektující opatření RE:START, zvýhodnění strukturálně postižených regionů

• Operační program Spravedlivá transformace, alokace 42 mld. Kč do tří regionů

Národní dotační tituly

• Národní plán obnovy

• další programy

5. aktualizace Akčního plánu - AP5 (2023 – 2024)



Aktualizace Akčního plánu
AP5 (2023 – 2024)



Harmonogram tvorby AP5

• Zpracování aktualizace AP5

» Březen 2022 – společné jednání RSK + tripartita – Zpráva o realizaci 2021, AP5

» Duben – červen 2022 semináře, workshopy: stakeholdeři, regiony, ministerstva, PS, 
SRR21+ 

» Průběžně sběr dat primárně přes systém ISPZ (cílený na aktuální problematiku –
nepůjde o plošný sběr)

» Červen 2022 - rozeslání návrhů k aktualizaci AP5 pro společné jednání RSK + tripartita

» Červen - červenec 2022 – společné jednání RSK + tripartity k AP5 

» Srpen – říjen 2022 - VPŘ, MPŘ

• Konference restrukturalizace - září 2022

• Předložení AP5 vládě ČR k 31. 10. 2022



Příprava 5. aktualizace AP Strategie RE:START

• Sběr podnětů pro ověření absorpční kapacity a tvorbu opatření:

• Informační systém projektových záměrů (ISPZ)

» Systém je otevřen pro všechny subjekty s digitální identitou

» www.projektovezamery.cz

» Při zadávání  projektového záměru v sekci Dodatečná data do kolonky Vazba na 
hospodářskou strategii uvést název: RESTART

• RESTART Regionální kancelář pro Ústecký kraj  - kontakty v závěru prezentace

» možnost zaslání podnětu e-mailem: restartregionu@mmr.cz

» prostřednictvím formuláře na webových stránkách RESTART, v sekci Vaše nápady 

• Konzultační místo pro sběr podnětů RSK Ústeckého kraje

» www.rskuk.cz

http://www.projektovezamery.cz/
mailto:restartregionu@mmr.cz
https://www.mmr.cz/cs/microsites/restart-regionu/vase-napady
http://www.rskuk.cz/


ISPZ – Vstup do systému



ISPZ – Zadání projektového záměru



ISPZ - Zadání projektového záměru – vazba na hospodářskou 
strategii



Příprava 5. aktualizace AP Strategie RE:START

» Diskuse v rámci regionálních platforem,  pracovních skupin

» Řešení nastavení existujících opatření v kontextu aktuální situace

» Přístup k opatřením, která se dlouhodobě nedaří naplňovat

Věcný přístup



Uhelná komise, Pracovní skupina 3 (PS3)

PS3 – socioekonomické dopady

Řešení problematiky útlumu těžby uhlí a jeho dopadů 
do strukturálně postižených regionů a také z důvodu 
vazby na energetickou situaci v celé ČR

Diskuse o aktualizaci výstupu PS3 – k predikci vývoje 
pracovních míst do roku 2025. Cíl - identifikace rozsahu 
makroekonomických vlivů na trh práce



Vedoucí oddělení RESTART Miloš Soukup – milos.soukup@mmr.cz

Regionální kancelář ÚK:
Andrea Langhammerová - andrea.langhammerova@mmr.cz  tel: 601 130 441

Tereza Okurková – tereza.okurkova@mmr.cz  tel: 705 689 809
Alena Pilná – alena.pilna@mmr.cz tel: 705 695 323

www.restartregionu.cz
www.dotaceeu.cz/uhelneregiony

Reg. č. projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000271

http://www.restartregionu.cz/
http://www.dotaceeu.cz/uhelneregiony

