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Řešit problémy Ústeckého kraje
má usnesení vlády
Pomoci Ústeckému kraji má vládní usnesení č. 732, které
kabinet v demisi schválil 25. září letošního roku. Usnesení bylo
přijato na podporu řešení krizové situace v Moravskoslezském
kraji, v několika bodech ale počítá i s podporou pro Ústecký kraj,
protože zdejší problémy jsou obdobné těm, které řeší na severu
Moravy. Jednou z možností, jak situaci v obou krajích aktuálně
řešit, je mimo jiné využít nevyčerpané prostředky z Evropských
fondů.

Vládní usnesení č. 732 obsahuje dvě přílohy, finanční opatření
pro rozpracování a řešení jednotlivými resorty a systémová
opatření pro rozpracování jednotlivými ministerstvy. Ve finanční
části se Ústeckého kraje týká bod umožňující navýšení
prostředků pro investiční pobídky pro vytváření pracovních
míst, v systémové části navrhuje vláda na pomoc Ústeckému
kraji vytvořit cílené výzvy pro region v rámci operačních
programů a navíc při přípravě programovacího období od roku
2014 do roku 2020 zohlednit oba kraje v tematickém zaměření
jednotlivých dotačních programů. Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje společně s dalšími regionálními partnery začala
na plnění tohoto vládního usnesení okamžitě pracovat,
v současnosti probíhají jednání s jednotlivými ministerstvy, jak
prostředky, které doposud nebyly vyčerpány, nejlépe, ale hlavně
co nejrychleji využít.

Jedním z prvních konkrétních výstupů vládního usnesení bylo
zvýšení pobídky pro investory na vznik jednoho pracovního
místa z 50 na 200 tisíc korun, další jednání o pomoci Ústeckému
kraji, v nichž se angažuje kromě HSR-ÚK také Krajská
hospodářská komora Ústeckého kraje, proběhla se
zástupci CzechInvestu.

Signatáři Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje, jimiž jsou kromě
HSR-ÚK také Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústecký
kraj a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje už jednali se
zástupci ministerstva práce a sociálních věcí. Doposud se
podařilo vyjednat možné navýšení finančních prostředků
v některých již probíhajících výzvách a projektech. Připravuje se
uvolnění 50 milionů korun z aktivní politiky zaměstnanosti na
dotovaná pracovní místa a oba kraje spolu s pakty
zaměstnanosti, HSR-ÚK a KHK jednají o dalších možnostech.

Zástupci Ústeckého a Moravskoslezského kraje už se také shodli
na tom, že by se podpora od státu měla zaměřit na zvýšení
motivace žáků ŽŠ a SŠ o studium technických oborů
odbouráváním předsudků o technických profesích.  Dalším
společným zájmem jsou například dotace na záchranné
systémy (sanitky, hasičské vozy), rekultivační projekty aj.

Premiér Jiří Rusnok vysvětloval
v Mostě možnosti, jak pomoci
Ústeckému kraji
V souvislosti s plněním vládního usnesení č. 732 zavítal
21. listopadu do Mostu předseda odstupující vlády Jiří Rusnok
společně s ministrem průmyslu Jiřím . Do regionu
přijeli na pozvání předsedy Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje a europoslance Richarda Falbra, aby na jednání
HSR-ÚK vysvětlili možnosti pomoci Ústeckému kraji, které
z vládního usnesení vyplývají.

Účel jejich návštěvy poněkud zastínilo prohlášení
odstupujícího předsedy vlády o potřebě zrušit vládní usnesení
o územních limitech těžby hnědého uhlí, které jsou podle jeho
názoru překážkou dalšího rozvoje regionu, pro nějž je těžba
uhlí důležitá. Jednání se ale týkala celé škály témat, která
vyplývají z vládního usnesení č. 732. Představitelé krajské
tripartity apelovali na Jiřího Rusnoka, aby zajistil důsledné
plnění usnesení své vlády. Zástupci regionálních institucí už
totiž zahájili jednání s představiteli jednotlivých ministerstev a
v řadě případů se setkali s liknavostí v přístupu ministerských
úředníků. O dalším postupu bude R. Falbr spolu s hejtmany
obou dotčených krajů informovat premiéra.

Cieńciałou
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Hospodářská a sociální
rada Ústeckého kraje

Komunikovat s ministerstvy
bude krajům pomáhat vládní
zmocněnec
Vznik pozice vládního zmocněnce pro Moravskoslezský
a Ústecký kraj je jedním z dalších konkrétních kroků,
který odstupující vláda udělala v souvislosti
s naplňováním usnesení č. 732 na pomoc krizové
situaci v obou krajích. Vláda vznik funkce vládního
zmocněnce schválila na svém jednání 11. prosince,
tuto pozici by měl zastávat dosavadní ministr průmyslu
a obchodu Jiří Cieńciała. Původně měla funkce
vládního zmocněnce vzniknout pouze na pomoc
Moravskoslezskému kraji, ale na základě intervence
předsedy Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
Richarda Falbra byla kompetence vládního zmocněnce
rozšířena i na Ústecký kraj. Oba regiony už v minulosti
své vládní zmocněnce měly, na severu Čech bylo
úkolem vládního zmocněnce mimo jiné pomáhat
s čerpáním patnácti miliard korun na zahlazování škod
po těžbě hnědého uhlí před privatizací těžebních
společností, které Ústeckému kraji přiřkla vláda
premiéra Miloše Zemana.

Evropské miliony pro mladé
Speciální finanční pomoc Severozápadním Čechám na vzdělávání a
vznik pracovních míst pro mladé lidi schválila Evropská unie.

Miliardy eur na řešení nezaměstnanosti mladých vynakládá EU
dlouhodobě v rámci programu Záruka pro mladé. Při jeho vzniku se
členské státy zavázaly využít dotace na vznik pracovních míst, stáží a
vzdělávání mladých lidí, kteří dokončí studium nebo přijdou o místo a
do 4 měsíců nenajdou uplatnění. Cílem je naučit mladé lidi pracovním
návykům.

Nad rámec tohoto programu ale EU uvolní speciální dotace pro
regiony, v nichž je nezaměstnanost mladých lidí vyšší než 25%. V ČR se
to týká Ústeckého a Karlovarské kraje. Oba regiony tak získají
dohromady téměř 800 milionů Kč na opatření pro mladé
nezaměstnané.

„Při listopadovém hlasování Evropského parlamentu se nám podařilo
prosadit zvýšit věkovou hranici u mladých lidí v problémových
regionech z původních 25 do 30 let. Stačí k tomu jen žádost členského
státu. Toto opatření považuji za důležité zejména kvůli absolventům
vysokých škol, kteří většinou odcházejí mimo Severozápadní Čechy
z obavy, že zde nenajdou uplatnění. V tuto chvíli ve spolupráci s oběma
kraji usilujeme o to, aby Česká republika této možnosti dotovat
pracovní místa i pro vysokoškoláky využila,“ vysvětlil europoslanec a
předseda Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Richard Falbr.
Další možnosti, jak co nejefektivněji čerpat dotace pro mladé, řeší spolu
s europoslancem radní pro sociální věci Ústeckého kraje Martin Klika,
náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil a další regionální
partneři.

Záležitosti průmyslu a podnikání
by mohl řešit samostatný odbor
krajského úřadu
S návrhem na vznik samostatného odboru krajského úřadu na
podporu průmyslu a podnikání se na hejtmana Ústeckého kraje obrátili
zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, Krajské
hospodářské komory Ústeckého kraje, Fakulty výrobních technologií a
managementu při Univerzitě J. E. Purkyně a Svazu průmyslu.

Důvodů pro jejich požadavek je několik. Kromě neustále se snižující
konkurenceschopnosti kraje, jde i o pozvolnou změnu postoje
Evropské unie k průmyslu, která vyplývá například z nedávné zprávy
Evropského parlamentu o strategiích pro tradiční průmyslové oblasti.
Ačkoli všechny instituce včetně Ústeckého kraje spolupracují na řešení
problematiky podpory podnikání, vědy, výzkumu i technického
vzdělávání, regionální instituce přesto poukazují na absenci silného
komunikačního partnera na krajské úrovni, a to jak na úrovni politické,
tak úřednické.

Rada Ústeckého kraje tento podnět projednala, namísto zřízení
samostatného odboru se však zavázala k prohloubení komunikace
o této problematice nejen v rámci vnitřní struktury krajského úřadu,
ale i ve vztahu k jednotlivým partnerům. Dalším krokem, který proto
HSR-ÚK navrhla, je zřízení stálé pracovní skupiny pro průmysl a
podnikání, složené ze zástupců kraje a regionálních organizací.

www.hsr-uk.cz
více informací na našem webu:
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Hlavní aktivity HSR-ÚK v roce 2013

Předsednictvo HSR-ÚK v roce 2013 absolvovalo
po jednotlivých okresních HSR a projednávalo

problematiky těchto okresů.

HSR-ÚK vytvořila informačně-motivační kampaň na
podporu tématu .
Kampaň pilotně představila na veletrhu zaměstnávání
Technodays a zapůjčila na veletrhy vzdělávání pro OHK
Chomutov a OHK Louny. Dále byla představena Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při Radě ÚK. Pro další
podporu tématu HSR-ÚK zakoupí Modulu pro prognózování
vzdělanostních potřeb ÚK od VÚPSV. Rada také iniciovala
jednání, na které byl přizván hejtman ÚK O. Bubeníček, zástupci
KHK ÚK a významní regionální zaměstnavatelé. Hejtman byl
vyzván, aby Ústecký kraj sledoval vývoj potřeb trhu práce a
následně jemu přizpůsobil podporu těch škol, které
vychovávají profese potřebné na trhu práce.

HSR-ÚK získala
– komise dopravní, komise finanční a investiční, komise

pro životní prostředí, komise pro regionální rozvoj a komise pro
zemědělství.

stvrdili
ve čtvrtek 28. 3. 2013 na krajském úřadě zástupci ÚK, HSR-ÚK,
KHK ÚK a UJEP svou vůli spolupracovat při přípravě a
následném uvedení do praxe Paktu zaměstnanosti Ústeckého
kraje. Tento materiál by se měl stát strategickým rozvojovým
dokumentem, který má přispět k podpoře zaměstnanosti a
vzdělanosti v regionu do roku 2020. V pracovních skupinách
paktu jsou zastoupeni reprezentanti jednotlivých okresních rad.

HSR-ÚK aktivně jednala ve věci .
Prostřednictvím JUDr. Falbra byla podána interpelace na
Evropskou komisi, jednáno bylo s eurokomisařem pro
regionální rozvoj J. Hahnem a se zástupci Úřadu Vlády ČR.
Předsednictvo rovněž vyjádřilo nesouhlas s usnesením vlády
č. 387 k dokumentu Vyhodnocení řízení rizikových operačních
programů ze dne 22. 5. 2013, o této skutečnosti byl informován
premiér Nečas.

výjezdní
zasedání

sladění potřeb trhu práce se vzděláváním

zastoupení v pěti různých komisích při
kraji

Podpisem Memoranda o partnerství a spolupráci

ROP Severozápad

Uskutečnila se návštěva členů Předsednictva HSR-ÚK
v Bruselu. Ti byli
přímo v centru Evropské unie. Zástupci HSR měli šanci vidět,
jakým způsobem se zde řeší problematika, která se
bezprostředně dotýká Ústeckého kraje a seznámit se s
možnostmi, jak se s obdobnými záležitostmi vypořádávají
v jiných členských státech Evropské unie.

. HSR-ÚK spolu
s dalšími organizacemi připomínkuje tvorbu strategických
dokumentů kraje pro nové programové období. Dále
delegovala zástupce do pracovních skupin pro přípravu
operačních programů (OPPIK, OPZ), do Oponentní skupiny
pro tvorbu jednotného metodického prostředí při MMR, do
pracovních skupin k tvorbě RIS 3 strategie pro Výzkum vývoj a
inovace a do Koordinačního výboru 2014+ Ústeckého kraje.
Spolu s europoslaneckou kanceláří zorganizovala rada
konferenci v Ústí nad Labem na Téma Ústecký kraj 2014+, které
se účastnili zástupci ministerstev, generální sekretáři Rady pro
fondy SSR, zástupci obcí, neziskových organizací,
zaměstnavatelů apod. Dále rada iniciovala spolu s KHK ÚK
jednání se zástupci největších zaměstnavatelů ÚK.

seznámeni s činností evropských institucí

Zapojení HSR-ÚK v přípravě na 2014+
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V rámci aktivit HSR-ÚK na podporu šíření konceptu
se rada stala členem

Odborné sekce CSR při Radě kvality ČR a podílela se na tvorbě
Národního akčního plánu CSR. Dále partnersky realizovala
projekt Společenská odpovědnost organizací v ÚK. Připravuje
podpis Memoranda partnerských organizací o společné
podpoře CSR. Pravidelně aktualizuje portál věnovaný této
problematice a vedla několik jednání se zástupci HSR a OHK za
Karlovarský kraj, kteří mají zájem rozšířit podporu CSR i do jejich
kraje po vzoru HSR-ÚK.

Členové HSR se obrátili na krajskou radu s
. Předseda HSR-ÚK JUDr. Falbr zorganizoval

pracovní snídani na půdě Evropského parlamentu na téma
podpory obnovitelných zdrojů a její dopady na
konkurenceschopnost českých podniků.

HSR-ÚK uzavřela s novým vedením kraje
, která vymezuje spolupráci obou stran při

naplňování prioritních témat na podporu regionu. V současné
době se spolupráce za uplynulý rok vyhodnocuje.

Na popud HSR-ÚK bude vypracován materiál, který by měl
systémově řešit .
HSR-ÚK požádala hejtmana o finanční pomoc kraje na řešení
havarijního stavu v katastru obce Újezdeček.

Listopadového zasedání Předsednictva se
. Hlavním

bodem jednání bylo ze  dne 25. 9. 2013
a na sanaci a rekultivaci krajiny zasažené
těžbou hnědého uhlí v Ústeckém a Karlovarském kraji.
Diskutovány byly i . Bezprostředně po jednání
se uskutečnila tisková konference.

HSR-ÚK vyzvala jménem svých partnerů Radu Ústeckého
kraje k institucionálnímu řešení podpory průmyslu a podnikání,
a to prostřednictvím ustavení Odboru podpory průmyslu a
podnikání v rámci struktury krajského úřadu ÚK.

Rada dále řešila naplnění
ke zprávě o možných způsobech řešení krizové

situace ve vývoji hospodaření klíčových průmyslových podniků
a negativního výhledu vývoje zaměstnanosti
v Moravskoslezském kraji, které se v několika bodech týká i
tíživé hospodářské, sociální a environmentální situace
v Ústeckém kraji. HSR-ÚK požádala jednotlivé ministry o osobní
součinnost zejména při naplnění tohoto usnesení v bodě 12)
Přílohy 1b, kterým se jednotlivým Řídícím orgánům
tematických operačních programů ukládá připravit cílené
výzvy pro Moravskoslezský a Ústecký kraj.

Společenská odpovědnost organizací

problematikou
cen energií

Smlouvu
o spolupráci

problematiku péče o rekultivovaná území

účastnil
předseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

usnesení vlády č. 732
čerpání 15. mld.

těžební limity

usnesení Vlády ČR č. 732
z 25. 09. 2013

design © 2013 Martin Špoula / martindesign.cz

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje vznikla v dubnu 2001

a sdružuje celkem sedm okresních hospodářských a sociálních rad

z Ústeckého kraje. V současnosti má zhruba 200 členů, jimiž jsou

fyzické i právnické osoby, instituce státní nebo veřejné správy

i zástupci odborů. Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

vznikla jako subjekt pro jednání s vládou, ministerstvy, ústředními

správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách

hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje.

Infoservis Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje je určen

členům a partnerům HSR-ÚK a obsahuje stručný přehled událostí,

na nichž se zástupci krajské tripartity a její členové podílejí.

V případě zájmu o jeho zasílání případně další informace prosím

kontaktujte

Sekretariát HSR-ÚK

www.hsr-uk.cz
www.csrportal.cz

Budovatelů 2532, 434 37 Most
telefon: 476 208 675
telefon: 476 208 695
fax: 476 208 675
e-mail: sekretariat@hsr-uk.cz

Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje
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