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Stovky milionů na podporu
podnikání a tvorbu pracovních
míst
Tři sta milionů korun na podporu podnikání a tvorbu
pracovních míst by si zanedlouho z cílené výzvy Ministerstva
pro místní rozvoj mohly rozdělit obce a podnikatelské subjekty
v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Na definování pravidel se
s představiteli ministerstva pro místní rozvoj podílejí oba kraje,
hospodářské komory, ale také Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje.

Tyto finance jsou jedním z výstupů spolupráce HSR – ÚK a
zmocněnce vlády doc. Ing. Jiřího y, CSc. pro řešení
problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského a
Ústeckého kraje. On i další zástupci regionu včetně HSR-ÚK
společně oslovují ministerstva, aby uvolnila další finance, které
Česká republika nevyčerpá z fondů EU v tomto programovacím
období do obou postižených krajů. Apelují na ministerstva, aby
naplnila usnesení vlády č. 732 ze září 2013, které jim ukládá
připravit a projednat cílené výzvy pro oba kraje, které by jim
měly pomoci řešit těžkou hospodářskou, sociální i
environmentální situaci, s níž se dlouhodobě potýkají. Kromě
ministerstva pro místní rozvoj probíhají jednání také se zástupci
ministerstva práce a sociálních věcí, školství a životního
prostředí.

Cieńciał

Záruka pro mladé přinese na
severozápad Čech miliony korun
Speciální pomoc na pomoc vzdělávání a vytváření pracovních
míst pro Severozápadní Čechy schválila ještě před koncem roku
Evropská unie. Ta se problematice nezaměstnanosti mladých lidí
věnuje dlouhodobě a na její řešení uvolňuje prostředky
v řádech miliard eur v rámci takzvané Záruky pro mladé.
Členské státy tak mohou využívat dotace na pracovní místa,
stáže a vzdělávání mladých lidí, kteří právě skončili školu,
případně přišli o místo a do 4 měsíců nenašli uplatnění. Cílem
je, aby si mladí vytvořili pracovní návyky. Nad rámec tohoto
programu uvolňuje EU i speciální dotace pro regiony, v nichž
nezaměstnanost mladých lidí přesahuje 25% . Tuto podmínku
v Česku splňuje pouze region NUTS II Severozápad, tedy
Ústecký a Karlovarský kraj. Pro oba regiony tak bylo vyčleněno
na opatření pro mladé nezaměstnané dohromady téměř 800
milionů korun. Na listopadovém zasedání Evropského
parlamentu se navíc českým zástupcům v čele s europoslancem
Richardem Falbrem podařilo prosadit i zvýšení věkové hranice
pro příjemce dotací z 25 na 30 let, což by mělo pomoci hlavně
absolventům vysokých škol. Nyní HSR-ÚK ve spolupráci
s radním Ústeckého kraje pro sociální věci Martinem Klikou,
náměstkem Karlovarského kraje Petrem Navrátilem a dalšími
regionálními partnery řeší co nejefektivnější čerpání těchto
dotací pro mladé s MPSV ČR. �������	�
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Vládní zmocněnec prosazuje
i zájmy Ústeckého kraje
Jiří a, bývalý ministr průmyslu a obchodu ve vládě Jiřího
Rusnoka, je od ledna 2014 vládním zmocněncem pro
Moravskoslezský a Ústecký kraj. Funkce vládního zmocněnce
byla vytvořena vládou k naplňování vládního usnesení číslo 732
na pomoc řešení krizové situace v Moravskoslezském kraji a
původně byla zamýšlena pouze pro tento region, ovšem na
základě intervence Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
její působnost, stejně jako v případě vládního usnesení byla
rozšířena i na Ústecký kraj, neboť oba regiony řeší v mnoha
ohledech stejné problémy. Jiří a se své funkce ujal
v lednu a dnes s trochou nadsázky tvrdí, že ho na domovské
severní Moravě začínají považovat za odrodilce, protože
značnou část svého času věnuje Ústeckému kraji. Už v lednu
zamířil se sever Čech, kde se sešel se zástupci kraje a dalších
regionálních institucí, jako Krajskou hospodářskou komorou,
Paktem zaměstnanosti, Hospodářskou a sociální radou
Ústeckého kraje, ale i se zástupci významných zaměstnavatelů a
hledal témata pro jednání s ministerstvy na pomoc Ústeckému
kraji. Do regionu zavítal i v únoru, mimo jiné na jednání HSR-ÚK
jehož se zúčastnila i ministryně práce a sociálních věcí Michaela
Marksová Tominová. Stejně tak se zúčastnil i březnového
jednání krajské tripartity za účasti ministrů dopravy a životního
prostředí. Krajská tripartita HSR-ÚK poskytuje vládnímu
zmocněnci administrativní i odborné zázemí a její členové jsou
také zastoupeni v neformálním poradním týmu vládního
zmocněnce.
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Ústecká univerzita chce vyučovat
stavebnictví
Seznámit se záměrem vyučovat na Univerzitě Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem obor stavebnictví přišli na březnové
jednání Hospodářské a sociální rady Ústecka děkan Fakulty
výrobních technologií a managementu František Holešovský a
děkan Fakulty životního prostředí Miroslav Richter. Diskutovat
nad záměrem univerzity přišli na jednání HSRÚ také zástupci
významných stavebních společností z Ústeckého kraje.
Možností, jak tuto problematiku na univerzitě řešit, bylo několik.
Jedním z návrhů byl například vznik stavebního ústavu při UJEP,
aktuálně je však rozpracovávaná možnost přímého vyučování
stavebních oborů na Fakultě životního prostředí. Připravena už
je koncepce i návrh studijního plánu, nyní se shání garant oboru
– habilitovaného pedagoga, který stanoví profil absolventa a
vymezí jeho možné uplatnění. Právě na toto téma chtěli
zástupci univerzity jednat se zaměstnavateli, aby obor mohl co
nejlépe vyhovět jejich představám. Zástupci firem
upřednostňují všeobecně vzdělané absolventy, o jejichž
specializaci už se následně postarají sami zaměstnavatelé.
Hospodářská a sociální rada Ústecka má podle svého předsedy
Radka Vonky slaďování potřeb trhu práce se vzděláváním, proto
aktivitu ústecké univerzity vítá. Ústecká hospodářská rada mimo
jiné jako jednu z forem podpory technického vzdělávání zvolila
udělování stipendií studentům technických oborů UJEP. Jeden
z nich, student Fakulty výrobních technologií a managementu
Tomáš Lukášek, který vloni získal stipendium HSRÚ za studijní
výsledky, se březnového jednání rady zúčastnil a prezentoval
zde svůj výzkumný projekt.

Společenská odpovědnost firem v Ústeckém kraji
Společenská odpovědnost organizací v Ústeckém kraji nesl název projekt, jehož nositelem byla Okresní hospodářská komora v Chomutově a
jehož partnerem byla Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje. Probíhal od července 2012 a na konci loňského roku byl úspěšně zakončen.
Jeho výstupem je vzdělávací modul s podporou e-learningové aplikace, zaměřený na podporu slaďování osobního a profesního života
zaměstnanců. Při vzniku vzdělávacích materiálů využívali realizátoři projektu znalostí a zkušeností významných regionálních společností, které
se problematikou CSR zabývají. Jedním z vrcholů projektu byl třídenní seminář, kde měly všechny zainteresované strany šanci hodnotit a
připomínkovat vzniklé materiály a ověřit si tak jejich funkčnost. V současnosti mohou zájemci z řad veřejnosti navštívit webovou stránku
www.sofuk.cz, kde mohou v e-learningovém prostředí získat certifikát z oblasti společenské odpovědnosti organizací. Problematika
společenské odpovědnosti je také jednou z priorit Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje pro letošní rok. Aktuálně se připravuje
Memorandum o partnerství a spolupráci při podpoře CSR v Ústeckém kraji, HSR-ÚK plánuje na letošní rok také konferenci zaměřenou na tuto
tématiku. Aktuálně je Vládě ČR předložen ke schválení NAP CSR, na jehož tvorbě se v úzké pracovní skupině při MPO podílí i zástupci HSR-ÚK.
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Krajská tripartita zasedá
v regionech i za účasti ministrů
I v letošním roce pokračuje Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje v trendu, který začala vloni, tedy v pořádání
výjezdních zasedání v místě kde působí jednotlivé okresní rady.
Na únorovém zasedání v Litoměřicích i na březnovém jednání
v Lounech navíc i za účasti ministrů vlády ČR.

Litoměřického jednání se zúčastnila generální ředitelka Úřadu
práce ČR Marie Bílková a ministryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová Tominová. Hlavním tématem jednání byla
nezaměstnanost. Marie Bílková také vyslovila přání zlepšit
komunikaci se zaměstnavateli, protože úřady práce umí lidi
proškolit a vzdělávat, ale nedokážou pro ně vytvořit pracovní
místa. Ocenila ale také aktivity jako je Pakt zaměstnanosti
Ústeckého kraje. Ministryně práce a sociálních věcí vyslovila
podporu při řešení problematiky nezaměstnanosti v Ústeckém
kraji. I proto, že prioritou vlády je pomáhat znevýhodněným
regionům. Zároveň přislíbila pomoc při naplňování usnesení
vlády č. 732, protože členové krajské rady poukazovali na fakt, že
Ústecký kraj spolu s regionálními partnery předložil ministerstvu
návrhy na cílené výzvy z Operačního programu lidské zdroje a
zaměstnanost za zhruba 220 milionů korun, ale jednání uvízla
na mrtvém bodě.

Březnového jednání krajské tripartity v Lounech se zúčastnili
ministři dopravy, Antonín Prachař a životního prostředí Richard
Brabec. Oba ministři obdrželi od HSR-ÚK memoranda, která
obsahují nejdůležitější oblasti k řešení problematiky dopravy a
životního prostředí v Ústeckém kraji. V dopravě jde především o
dostavbu strategické dopravní infrastruktury, splavnost Labe,
dokončení železničního spojení Sebnitz – Dolní Poustevna na
Šluknovsku a dopravní napojení průmyslových zón.

V oblasti životního prostředí požaduje HSR-ÚK po ministerstvu
pomoc při dočerpání 15 miliard na sanaci a rekultivaci území
postižených těžbou, obnova prostoru Krušných hor, obnova tzv.
Ekoauditu vlády, zlepšení retenčních schopností krajiny a
snižování rizik povodní a také pomoc při prosazení novely
zákona k řešení rekultivací pozemků po těžbě v majetku státu.
Zástupci krajské tripartity v současnosti připravují podrobnější
podklady ke svým požadavkům, aby se jimi mohla ministerstva
začít co nejrychleji zabývat.

V dubnu se na jednání Hospodářské a sociální rady Ústeckého
kraje chystá ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. Na
jednání, které se uskuteční 4. dubna v Litoměřicích, se bude
mimo jiné hovořit o přípravě nového programovacího období
2014+ Evropských fondů, zejména zohlednění specifických
potřeb ÚK. Součástí programu je i zasedání Výkonného výboru
HSR-ÚK s Předsednictvem HSR Litoměřice.

Litoměřická rada řeší nový návrh
aktivních záplavových zón na Ohři
Návrh na vymezení záplavového území na řece Ohři se stalo
velmi závažným tématem březnového jednání Hospodářské a
sociální rady Litoměřicka. Podle starostky Terezína, která
s tématem na jednání HSR-Lt vystoupila, město nechalo návrh
posoudit odborníkem a z výsledků vzešlo, že nové vymezení
aktivní zóny záplavových území by mohlo mít na rozvoj
správního území Terezína naprosto fatální dopad. Pokud by byla
vymezena aktivní zóna záplavového území tak, jak je
navrhována, musel by Terezín vypustit ze svého územního
plánu několik rozvojových ploch. Kromě toho hrozí i
znehodnocení významného počtu nemovitostí, které by se
mohly stát neprodejnými, nepojistitelnými a podobně.

Hospodářská a sociální rada Litoměřicka tuto problematiku po
projednání postoupila předsednictvu HSR-ÚK, které na svém
březnovém jednání v Lounech požádala hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka o přerušení schvalovacího procesu do
doby, než budou ověřeny všechny nejasnosti. Zástupci krajské
tripartity navíc upozornili na možnou likvidaci už schválené
územně plánovací dokumentace dotčených měst a obcí,
včetně bezprecedentního znehodnocení majetku občanů i
měst a obcí. Významný je i negativní dopad na podnikatelské
prostředí a zaměstnanost v regionu.

Hospodářská a sociální
rada Ústeckého kraje

www.hsr-uk.cz
více informací na našem webu:
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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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2. ročník veletrhu Technodays
OHK Chomutov ve spolupráci s HSR Chomutov pořádá již 2.
ročník veletrhu Technodays, který se uskuteční ve dnech 24. –
26. dubna 2014 v Městském divadle v Chomutově. Cílem je
seznámit žáky druhého stupně základních škol, středních škol,
rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a
řemesel prostřednictvím prezentace firem a přiblížit jim
provázanost nabízených učebních oborů s konkrétní poptávkou
firem na trhu práce.

HSR-ÚK poskytne pořadatelům informační letáky a roll-upy
věnující se problematice slaďování potřeb trhu práce se
vzděláváním v Ústeckém kraji.


