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Ministryně přijela do Litoměřic
vyhlásit výzvu na podporu
vzniku pracovních míst
Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová byla hostem
dubnového zasedání Hospodářské a sociální rady Ústeckého
kraje v Litoměřicích. Na jednání přivezla i příjemnou zprávu,
vyhlášení výzvy programu „Podpora rozvoje pracovních
příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje“.
HSR-ÚK se podílela na tvorbě tohoto programu a má své
zastoupení i v Hodnotitelské komisi. Na tvorbu pracovních
míst bylo vyčleněno 300 mil. Kč. Žádosti o dotaci z tohoto
programu mohli zájemci předkládat od 7. dubna do 15.
května. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro vznik nových
pracovních míst, snížit nezaměstnanost v postižených
regionech a zároveň tak zvýšit jejich hospodářskou
výkonnost. Program je určen pro obce a kraje, případně jimi
zřízené právnické osoby, ale také pro fyzické a právnické
osoby s minimálně jednoletou aktivní podnikatelskou
praxí. Celkem byly v uvedeném termínu předloženy žádosti
ve výši zhruba 900 mil. Ministerstvo předpokládá, že tato
výzva bude v roce 2015 vyhlášena opět. Ministryně si ale
na jednání v Litoměřicích vyslechla i kritiku za uplynulé
programovací období, kdy plošná opatření v operačním
programu nereflektovala speciální potřeby kraje, to by se
dle HSR-ÚK mělo v novém programovacím období změnit.
Jedním z návrhů na zlepšení by kromě podpory výzkumu
a vývoje měla být i podpora malého a středního podnikání,
které rovněž pomáhá vytvářet pracovní místa.

Padesát milionů pro Ústecký
kraj na posílení aktivních
politik zaměstnanosti
Posílit aktivní politiky zaměstnanosti se koncem dubna
rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlášením
výzvy k předkládání grantových projektů. Na projekty
Ústeckého kraje vyčlenilo 50 milionů korun. Smyslem
výzvy bylo zvýšit zaměstnanost, zlepšit provázanost trhu
práce a vzdělávání a zvýšit šanci na získání pracovních míst
například pro dlouhodobě nezaměstnané nebo osoby
ohrožené na trhu práce. O vyhlášení této výzvy dlouhodobě
usilovali partneři Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje,
kterými jsou Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje,
Krajská hospodářská komora ÚK, Univerzita J. E. Purkyně
a Ústecký kraj. Pomohlo i osobní setkání s ministryní
Marksovou Tominovou, která byla v únoru hostem zasedání
HSR-ÚK v Litoměřicích. Výzva je jedním z výstupů usnesení
vlády č. 732 ze září roku 2013 k řešení krizové situace
v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Celková částka
určená na výzvu k předkládání grantových projektů na
posílení aktivních politik zaměstnanosti v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost je 175 milionů
korun. Pro Moravskoslezský kraj bylo vyčleněno 75 milionů
korun, pro Ústecký a Karlovarský kraj 50 milionů. O finanční
podporu mohly do poloviny května žádat kraje, vzdělávací
a poradenské instituce, regionální hospodářské komory
a nestátní neziskové organizace. Celkem projevilo zájem
o podporu zhruba 30 žadatelů z ÚK. Podpořeny mohly
být motivační aktivity, poradenské projekty, rekvalifikace
a zprostředkování zaměstnání. Na jeden projekt mohli
žadatelé získat 500 tisíc až 30 milionů.
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Premiér přijel řešit problémy
regionu do Mostu

S projekty pomáhal
podnikatelům konzultant

Řešit nejzásadnější problémy kraje přijel na mimořádné
zasedání krajské tripartity premiér Bohuslav Sobotka.
Jednání spojil s návštěvou Ústeckého kraje, během níž
navštívil například zónu Triangle nebo Chomutov. Podle
premiéra si Ústecký a Moravskoslezský kraj zaslouží
speciální pozornost. Také proto byla zřízena funkce vládního
zmocněnce, který by měl koordinovat rozvojové projekty
v obou krajích. Řeč přišla i na energetiku, premiér zmínil tři
pro stát velmi důležité dokumenty: Surovinovou politiku,
aktualizovanou Státní energetickou koncepci a Jadernou
energetiku v ČR. V této souvislosti Bohuslav Sobotka
avizoval, že o prolomení limitů v kontextu surovinové a
energetické politiky chce vláda rozhodnout do roka. Má
však zájem o dialog se všemi sociálními partnery, včetně
HSR-ÚK. Jedním ze stěžejních bodů jednání s premiérem
bylo čerpání prostředků k řešení ekologických škod.
Zástupci krajské tripartity Bohuslava Sobotku informovali
o dlouhodobém hledání systémového řešení pro získání
dalších financí pro region. Z takzvaných vládních 15 miliard
byly ke konci roku dokončeny projekty za zhruba 7,5
miliardy korun. Ve stádiu realizace jsou projekty za více než
4,5miliardy, k čerpání zbývá přibližně 2,7 miliardy korun,
na něž ale doposud nejsou uzavřené smlouvy. Pozastavení
čerpání peněz označili zástupci krajské tripartity za
neplnění vládního usnesení č.734. Jako jeden z ukázkových
příkladů může posloužit například komunikace z Mostu
do Mariánských Radčic, Město Most do tohoto projektu
investovalo již přibližně 58 milionů korun a pozastavení
projektu může nyní celou investici znehodnotit. Velkým
problémem se ukázalo i zvýšení DPH z 5 až na 21%. Díky
tomu se s vládou přislíbených 15 miliard zpět státu vrátila
nemalá suma peněz. Premiér v této souvislosti navrhl
hledat finanční zdroje například ve výběru úhrad těžebních
společností za vydobytý nerost. Se změnou výběru úhrad
za vydobytý nerost v podobě, jak jí aktuálně navrhuje
ministerstvo financí ale HSR-ÚK zásadně nesouhlasí.

Časově omezenou funkci bezplatného konzultanta pro
výzvu z programu „Podpora rozvoje pracovních příležitostí
na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje“, vyhlášenou
Ministerstvem pro místní rozvoj zřídila Hospodářská a
sociální rada Ústeckého kraje na základě podnětu senátora
za okres Děčín Jaroslava Sykáčka a poslance za Ústecký
kraj Jaroslava Foldyny. Snahou rady bylo usnadnit přístup
k finančním prostředkům z programu Ministerstva pro
místní rozvoj firmám do 20 zaměstnanců, které působí
na území Ústeckého kraje. Konzultant jim poskytoval
bezplatnou pomoc při vyplňování žádostí v týdnu
od 6. do 14. května.

více informací na našem webu:

www.hsr-uk.cz
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Vládní zmocněnec má
v Mostě kancelář

Úhrady za vydobytý nerost
mají zůstat v regionu

V den návštěvy premiéra Bohuslava Sobotky v regionu
začala v Mostě fungovat Kancelář vládního zmocněnce
pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiřího Cieńciały.
Oficiálně jí otevřel ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Vládní zmocněnec bude sídlit v pronajatých prostorách
Výzkumného ústavu hnědého uhlí na třídě Budovatelů.
Mostecká kancelář bude sloužit podobně jako ta ostravská
především jako pracoviště vládního zmocněnce a jeho
spolupracovníků, místo pro jednání a setkání, bude ale
rovněž kontaktním místem pro veřejnost.
Funkce zmocněnce vlády pro řešení problémů spojených
s revitalizací Moravskoslezského a Ústeckého kraje vznikla
usnesením vlády v prosinci roku 2013. Tento krok byl
jedním z opatření pro řešení hospodářské a sociální situace
v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Na základě návrhu
regionálních tripartit obou krajů vláda jmenovala s účinností
od 1. ledna zmocněncem Jiřího Cieńciału.
Vládní zmocněnec zahájil činnost hned v lednu v Ústí
nad Labem setkáním s hejtmanem Ústeckého kraje,
představiteli významných zaměstnavatelů a se zástupci
Hospodářské a sociální rady kraje. Nejprve se zaměřil na
navázání součinnosti s Moravskoslezským, Ústeckým a
následně také Karlovarským krajem a jejich regionálními
partnery. Jeho cílem bylo upřesnit nejdůležitější a největší
regionální témata pro následná jednání s ministerstvy na
pomoc oběma krajům. O problémech regionů postupně
jednal se všemi klíčovými ministry, ale také s představiteli
firem, regionálních institucí a sdružení nebo s potenciálními
investory. Spolupracuje nejen s příslušnými ministerstvy,
krajskými samosprávami a představiteli měst a obcí, ale
také zaměstnavatelskými a odborovými svazy, regionálními
tripartitami a pakty zaměstnanosti.
Mezi priority zmocněnce patří oblast zaměstnanosti a
jednání s resorty o plnění usnesení vlády č. 732, které
zavazuje jednotlivá ministerstva zajistit finanční a systémová
opatření k řešení krizové situace v obou krajích. Vládní
zmocněnec zároveň monitoruje jejich dopady v obou
regionech.
V poslední době se Jiří Cieńciała podílel například na řešení
problému Dolu Paskov a na přípravě nového programu
ministerstva pro místní rozvoj na podporu pracovních
příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Změna způsobu vybírání a rozdělování úhrad za vydobytý
nerost od těžebních společností je jedním z témat, které se
v současnosti řeší na celorepublikové úrovni. Ministerstvo
financí navrhuje obrátit poměr příjmů mezi státem a
obcemi z původních 25:75 ve prospěch obcí dotčených
těžbou na 75:25 ve prospěch státu. S tímto způsobem ale
celá řada odborníků včetně Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje nesouhlasí. Předseda HSR-ÚK Richard Falbr
už v minulosti několikrát deklaroval, že krajská tripartita trvá
na tom, aby obce a kraje zasažené těžbou, dostaly adekvátní
díl na svůj další rozvoj. „Musí se hospodařit tak, aby Ústecký
kraj nebyl nadále hospodářsky a sociálně postiženým
regionem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Už proto, že
Ústecký kraj do státní pokladny díky svému průmyslovému
zaměření hodně přispívá. Měl by z toho profitovat, nikoliv na
to jen doplácet,“ uvedl Falbr. Krajská rada proto mimo jiné
požaduje, aby byl nastaven systém kompenzací za přínos
regionu pro ekonomiku státu. Platí to pro oba strukturálně
nejpostiženější regiony, tedy Ústecký i Moravskoslezský kraj.
Stát by měl zajistit dostatek rezervních zdrojů pro nápravu
škod na životním prostředí.
Předsedu HSR-ÚK podpořili i další osobnosti a instituce,
mimo jiné hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný,
který poukázal na fakt, že pokud by návrh ministerstva
financí prošel, mohlo by to znamenat poškození
konkurenceschopnosti českého těžebního průmyslu, což by
v důsledku mohlo vést k úbytku pracovních míst a dalším
negativním dopadům na regiony.

Ústecký kraj

www.csrportal.cz
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Vzdělávání zůstává prioritou
I v letošním roce patří mezi priority krajské tripartity
podpora technického vzdělávání. Jednou z forem je
informačně-motivační kampaň, v rámci které byly vytvořeny
materiály, které využila Hospodářská a sociální rada
Lounska. Opakovaně rovněž Okresní hospodářská komora
v Chomutově na veletrhu vzdělávání a zaměstnávání
Technodays, jehož cílem je popularizace technických profesí.
HSR-ÚK se angažuje i v implementaci tzv. iniciativy pro
mladé z Operačního programu Zaměstnanost určené
pro Karlovarský a Ústecké kraj. Zaměřena je na zvýšení
zaměstnanosti mladých lidí a tvorbu pracovních míst, praxí
a stáží.
Speciální pomoc na vzdělávání a vytváření pracovních míst
pro Severozápadní Čechy schválila ještě před koncem roku
Evropská unie. Na řešení nezaměstnanosti mladých lidí
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 dohromady téměř
800 milionů korun. Na listopadovém zasedání Evropského
parlamentu se navíc českým europoslancům i za účasti
Richarda Falbra podařilo prosadit zvýšení věkové hranice
pro příjemce dotací z 25 na 30 let, což by mělo pomoci
hlavně absolventům vysokých škol. Nyní HSR-ÚK ve
spolupráci se zástupci Ústeckého a Karlovarského kraje i
dalšími regionálními partnery řeší co nejefektivnější čerpání
těchto dotací pro mladé s MPSV ČR. Ve spolupráci s Paktem
zaměstnanosti ÚK je snahou ustanovení pracovní skupiny na
úrovni ministerstev práce, školství, úřadů práce a obou krajů
k přípravě implemetace této prioritní osy.

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

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