100. Předsednictvo HSR-ÚK – 16.6.2020
podklad k bodu „Restrukturalizace a problematika uhelných regionů“
Souhrnný akční plán Strategie
a Karlovarského kraje 2019-2020

restrukturalizace

Ústeckého,

Moravskoslezského

1) Přehled naplňování opatření na úrovni již schválených Akčních plánů (AP1 – AP3)
 Celkem 94 opatření (rozpracováno 37, Finalizace/běží výzvy – 34, částečně splněno 4,
nutnost iniciace dalšího jednání s resorty 13, opatření s problémy v realizaci 6)
 čerpáno NUTS II Moravskoslezsko 3, 675 mld. Kč, NUTS II Severozápad 2,615 mld. Kč (z toho
2,205 mld. pro Ústecký kraj), další projekty ve fázi hodnocení.
2) Naplňování jednotlivých opatření z AP1, AP2 a AP3 – aktuální dění
 Vyhodnocena výzva č. II - „Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů“
termín uzavření 14. 2. 2020, způsobilí žadatelé v kontextu AP3 na území Ústeckého kraje:
o Teplice – Lokalita Teplického nádraží a Městské lázně v Chomutově (obě dvě města
podali žádost o dotaci)
o v rámci řešení I. výzvy „Tvorba studií a analýz možností využití vybraných
brownfieldů“ vyhlášené v loňském roce jsou zpracovávány studie pro město Terezín
a město Děčín (Areál Východního nádraží)
o opatření III. F.2.2 – tímto naplněno.
 výzva OPPIK – NEMOVITOSTI – uhelné regiony – vyhodnocující se žádosti, které bylo možné
podávat do 16. 3. 2020 (naplnění opatření II. A.1.1.); v hodnocení jsou projekty v celkovém
rozsahu 910 mil. Kč, předpokládá se že do Ústeckého kraje by tak prostřednictvím této výzvy
mohly zamířit až stovky miliónů korun.
 IROP – ukončená výzva č. 89 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony s alokací
cca 1 mld. Kč (do 2. 10. 2019 podáno 38 žádostí s alokací 4,6 mld. Kč); IROP - specifická výzva
č. 93 ukončena a probíhá její hodnocení s alokací 800 mil. Kč částečné naplnění opatření II.
F.1.1.
 IROP výzva č. 92 - Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony – specifická výzva –
ukončena (probíhá vyhodnocení; projekty za cca 169 mil. Kč jsou již v realizaci; fakticky došlo
částečnému naplnění opatření III.D.2.1)
 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – ukončená výzva s termínem podávání
žádostí do 14. 2. 2020 (probíhá hodnocení) – vazba na plnění opatření I. F.2.1.
 Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití – vyhlášena výzva s termínem podávání
žádostí do 11. 6. 2020 – vazba na plnění opatření I. F.2.2. (dle předběžných informací bylo
z území Ústeckého kraje podáno 20 žádostí o podporu, čímž Ústecký kraj předčil kraj
Moravskoslezský i Karlovarský)
 Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů – vyhlášena výzva č. IV s alokací 260 mil. Kč
– Žádosti je možné předkládat od 19.2. 2020 do 31. 8. 2020 – vazba na plnění opatření
I. B.2.1,
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3) Využití realokací
 Viz předchozí bod – výzvy v rámci IROP a OP ŽP vycházejí ze zrealizovaných realokací
z programu OP PIK ve prospěch těchto programů.
 Výzva v OP PIK – Nemovitosti – uhelné regiony – navazuje na vnitřní realokace v rámci
tohoto programu
 V souvislosti s přípravou výzev proběhlo šetření a ověřování absorpční kapacity a zájmu o
výzvy v programu IROP, ale také celkové absorpční kapacity ve vazbě na program OP PIK
4) Příprava AP4 – získávání podnětů, zpracování návrhů opatření apod.
Strategie RE:START představuje dlouhodobý nástroj strukturálně postižených regionů, přesto nyní
s ohledem na dopady COVID-19 probíhá aktualizace již připraveného 4. Akčního plánu, aby do něj
mohla být promítnuta potřebná opatření reagující na aktuální situaci, tj. očekávaný vývoj na trhu
práci a ekonomiky.
Harmonogram aktualizace navrženého 4. Akčního plánu strategie RE:START:






květen – aktualizace sběru námětů a diskuze námětů spojených s dopady COVID-19,
červen – diskuze s resorty a regiony, finalizace návrhů opatření,
červenec/srpen – VPŘ, MPŘ,
září/říjen – předložení na vládu ČR.

Původní verze návrhu AP4, který nyní prochází aktualizací:







AP4 bude zaměřen spíše na aktualizaci stávajících opatření a nová opatření by měla vázat na
strategické projekty;
podněty je možné zasílat přes web, osloveny jednotlivé subjekty v regionech, spolupráce
s RSK, aktuálně se rozbíhá rozpracování podnětů, které vzali jednotlivé RSK na vědomí, do
podoby konkrétních opatření.
Ze získaných podnětů byly ve shodě vybrány 3 opatření z již schválených plánů k aktualizaci.
Jedná se o opatření:
o Aktualizace opatření II.G.2.1 Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT infrastruktura pro
21. století.
o III.D.2.1 Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického
zázemí škol a školských zařízení.
o opatření III. C.2.3 Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených
regionech.
Další skupinou jsou nová opatření, která doplní ty stávající:
o Program na obnovu základní občanské vybavenosti a obslužnost v obcích ve
strukturálně postižených regionech (zájem ve všech třech regionech)
o Investice do základní lázeňské infrastruktury - vodních zdrojů
o Aktualizace studie proveditelnosti Obnovení Slavkovské dráhy
o Demolice budov v sociálně vyloučených lokalit (poptávka po pokračování programu,
v rámci přípravy opatření by proběhlo šetření absorpční kapacity).

Po zapracování a rozpracování textace opatření proběhne jejich konzultace na jednotlivých resortech
a také finální schválení na společném jednání RSK a tripartit jednotlivých krajů.
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5) Aktualizace Strategického rámce a Vstupní analýzy Strategie hospodářské restrukturalizace
 Aktuálně probíhá VPŘ s termínem do 12.6. 2020, přidána nová horizontální priorita
T – Transformace energetiky
o definuje typové aktivity a základní dopady této transformace do regionů v kontextu
jejich hospodářské restrukturalizace.
o priorita je posuzována z pohledu příležitosti k rychlejší změně hospodářské
struktury, vzniku nových firem, výzkumných programů a omezení negativních
důsledků v energetických odvětvích a navazujících oborech a promítá se do
definování typových opatření v jednotlivých pilířích.
 Strategický cíl T.1 – Nové investice podporující změnu strukturu
hospodářství
 Strategický cíl T.2 – Investice do nízkouhlíkové ekonomiky, dekontaminace,
revitalizace a oběhového hospodářství
 Strategický cíl T.3 – Investice do lidí v souvislosti s transformací energetiky,
útlumem těžby uhlí a rozvojem nových hospodářských aktivit
 Výše představená nová horizontální priorita má přímou vazbu na problematiku avizovaného
vzniku Fondu pro spravedlivou transformaci a na něj návazné tzv. Plány spravedlivé územní
transformace.
6) Uhelná komise ČR
 lze očekávat, že její připomínky, náměty a výstupy se budou moci případně promítnout do
tvorby 5. AP včetně aktualizace SR.
 V pátek 5.6 proběhlo zatím poslední jednání UK, seznámení členů s výstupy PS1 – 3,
nastavení procesů v přípravě scénářů a je také předpoklad, do konce tohtoto měsíce
možného dalšího jednání UK.
 probíhají přípravy zpracovávání Plánů spravedlivé územní transformace v kontextu návrhu
nařízení o Fondu spravedlivé transformace – v těchto plánech budou výstupy Uhelné komise
ČR zohledněny.
 pro podporu procesu zpracovávání Plánů spravedlivé územní transformace se podařilo získat
technickou podporu z úrovně Structural Reform Support Programme (DG REFORM) –
v současné době je připravována zadávací dokumentace k možnosti vysoutěžení dodavatele
expertní podpory, jejíž poskytování by mělo být iniciováno od září 2020 (doba poskytování
podpory 7-9 měsíců).
7) Platforma pro uhelné regiony v transformaci
 Probíhají průběžná jednání se zástupci Platformy a především pak (ve spolupráci se zástupci
Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje) provázaná komunikace se zástupci
zahraničních uhelných regionů na principu sdílení praxí a rozvoje možné spolupráce při
přípravě a realizaci společných transformačních projektů (primárně je dialog veden se
zástupci SRN - Saska, Braniborska a Polska - Dolního Slezska),
 dlouhodobě je řešen rozvoj strategických projektů regionů v rámci strategie RE:START a jejich
screening prostřednictvím nástroje JASPERS,
 v nejbližších týdnech by měla být iniciována technická asistence START, kterou bude
poskytovat Sekretariát Platformy CRIT Karlovarskému kraji – primárně se zaměří na
aktualizaci strategických transformačních dokumentů kraje, částečně by měl být posílen i
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projektový developing (a to i formou sdílení zahraničních best-practise v oblasti
transformačních aktivit formou peer-to-peer).
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