Zpráva o činnosti Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
za rok 2016
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (HSR-ÚK) vznikla z potřeby na apolitické úrovni a ve
vzájemné součinnosti napříč regionem řešit specifické problémy Ústeckého kraje. Byla založena v roce
2001 jako zastřešující organizace sedmi okresních hospodářských a sociálních rad. Plní roli krajské
tripartity.
V letošním roce proběhla revize základních dokumentů HSR-ÚK – stanov, jednacího i finančního řádu.
Tato úprava, která byla schválena výkonným výborem, předsednictvem i sněmem, umožňuje vstup
dalších členů do HSR-ÚK, a to z řad samosprávy, zaměstnaneckých a zaměstnavatelských organizací,
což má za cíl posílit funkci krajské tripartity. Tradiční pojetí krajské tripartity je v případě HSR-ÚK
rozšířeno o okresní úroveň a širší portfolio členské základny, což vytváří prostor pro dostatečně pestrou
diskusi a dává silný mandát.
Význam HSR-ÚK
HSR-ÚK je důležitým regionálním subjektem pro realizování následujících činností:
-

jednotná regionální reprezentace a formování jednotné vize;
třístranný sociální dialog;
efektivní řešení specifických problémů kraje;
zlepšení image regionu.

Cíle HSR-ÚK pro období 2016 – 2020
Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně
jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. Cílem je posílení a zvýšení
konkurenceschopnosti Ústeckého kraje a pozitivní ovlivňování a rozvoj základních socioekonomických
ukazatelů tak, aby dosáhly minimálně úrovně průměru v rámci meziregionálního srovnání krajů ČR.
Zpráva o činnosti HSR-ÚK v roce 2016
Zpráva o činnosti HSR-ÚK v roce 2016 je koncipována jako zhodnocení plnění schváleného akčního
plánu pro rok 2016 - 2017. Ke každé z prioritních činností je přidán atribut „naplňování priorit“, kde je
popsáno, jak jsou dané priority naplňovány, či jsou splněny nebo úkol trvá. Mnohdy jsou priority
dlouhodobou aktivitou, tudíž ji realizujeme průběžně v rámci konkrétních dílčích činností HSR-ÚK.
V informacích o plnění priorit HSR-ÚK je dále odkazováno na tvorbu Strategie hospodářské
restrukturalizace. Prostřednictvím ní má být řešena celá řada priorit HSR-ÚK. Vytvoření této strategie
bylo dlouhodobě iniciováno Hospodářskou a sociální radou v součinnosti s úřadem zmocněnce vlády.
O přípravě strategie rozhodla svým usnesením vláda v říjnu 2015 a její obsah a implementaci projedná
v prosinci 2016. Je velmi obsáhlým strategickým dokumentem, na vyžádání k dispozici v sekretariátu
HSR-ÚK.

Akční plán pro období 2016 – 2017
Priority
Průřezové priority
Snižování
vnitroregionálních
disparit

Prohlubování
sociálního dialogu

Opatření

Aktivity

Zohledňování
specifik
jednotlivých okresů a
mikroregionů
při
definování a realizaci
rozvojových
opatření,
zohledňování
potřeb
periferních oblastí a
podněcování
rozvoje
venkova.

Zajištění zohlednění této problematiky ve Strategii hospodářské
restrukturalizace MSK, ÚK a KVK a v dalších strategických dokumentech na
regionální i národní úrovni.
Důsledné sledování specifických problémů jednotlivých územních celků a
typů území – realizace výjezdních zasedání, zachování významu okresních
rad ve struktuře HSR-ÚK.

Komplexní
rozvoj Realizace
pravidelného
setkávání
zástupců
samosprávy,
sociálního dialogu.
zaměstnavatelských a zaměstnaneckých organizací a jejich zapojení do
spolurozhodování, především prostřednictvím jednání předsednictva a
sněmu HSR-ÚK.
Zlepšení
image Podpora
aktivit Rozvoj image prostřednictvím pravidelné organizace akce „Podnikatelské
Ústeckého kraje
rozvíjejících
image fórum“
regionu jako zajímavého a (1x ročně) a participací na organizování obdobných aktivit (Energetické
příjemného místa pro fórum, dny ÚK v Bruselu apod.).
život a práci.
Zajištění průběžné prezentace aktivit a úspěchů v rozvoji Ústeckého kraje,
organizace specifických akcí na této úrovni (např. v rámci oslav výročí vzniku
HSR-ÚK).

Naplňování priorit

Splněno.
Splněno. Předsednictvo HSR-ÚK proběhlo 2 x
v Ústí nad Labem (21.3. a 6.6.), Sněm HSR-ÚK
realizován taktéž v Ústí nad Labem (12.9.2016).
Předsedkyně se na pozvání účastní jednání
jednotlivých okresních hospodářských a
sociálních rad (realizováno HSRM, HSRLt, HSRÚ
a HSRD)
Splněno. Upraveny stanovy, rozšířeno
zastoupení
samospráv,
odborů
a
zaměstnavatelů. Posílena role tripartity.

Splněno. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje
proběhlo ve dnech 13. – 14. 6. 2016,
Energetické
fórum
22.
9.
2016.
Dny ÚK v Bruselu se nekonaly.
Prezentace HSR-ÚK v rámci patnáctiletého
výročí vzniku kraje. Založení FB stránky HSR-ÚK.
Články a tiskové zprávy na webu HSR-ÚK,
v novinách a sociálních sítích.
Zajištění nutnosti cíleného pozitivního posilování image Ústeckého kraje ve Plněno průběžně v rámci realizace těchto
Strategii hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK a prosazování této odborných platforem.
tematiky jako významné pro řešení rozvoje Ústeckého kraje v široké škále Více viz Zpráva o činnosti výzkumně vzdělávací

Posílení
společenské
odpovědnosti
organizací

dalších platforem (Výzkumně vzdělávací platforma ÚK, platforma Voda
atd.).
Oceňování společensky odpovědných organizací Ústeckého kraje (příklady
dobré praxe) s cílem posilovat image Ústeckého kraje jako prostoru, kde
působí moderní, dynamicky řízené organizace.
Rozvoj
obecného Přednáškové aktivity realizované na školách ve spolupráci se zástupci
povědomí o východiscích organizací dlouhodobě rozvíjející koncept společenské odpovědnosti.
a principech společenské
odpovědnosti.

Provoz CSR portálu k rozvoji všeobecného povědomí o problematice
společenské odpovědnosti organizací.
Aktivity v rámci pracovní skupiny „Společenská odpovědnost firem“ Paktu
zaměstnanosti Ústeckého kraje; účast v odborné sekci „Společenská
odpovědnost a udržitelný rozvoj“ v rámci Rady kvality ČR.
Rozvoj
a
podpora Každoroční vyhlašování ceny společenské odpovědnosti v Ústeckém kraji
konkrétních
aktivit spolu s provázaným vzděláváním představitelů organizací a šířením příkladů
společenské
dobré praxe.
odpovědnosti
v rámci
jednotlivých organizací.
Posílení
Realizace
a
rozvoj Participace na realizaci projektu Trans3net s cílem v pozici partnerského
meziregionální a konkrétních partnerských subjektu projektu podporovat rozvoj fungujícího inovačního systému
přeshraniční
projektů.
rozvíjející spolupráci mezi vědou a průmyslem v partnerství tří sousedících
spolupráce
států – České republiky, Německa a Polska.
zaměřené
na
rozvoj
hospodářských,
Podpora přeshraničního projektu zaměřujícího se na revitalizaci Krušných
obchodních
a
hor v provázanosti s připravovaným vládním programem.

platformy, Zpráva o činnosti Platformy CSR
atd.
Splněno. V rámci realizace Ceny Ústeckého
kraje za CSR. Informace o těchto organizacích
na webu HSR-ÚK a portále www.csrportal.cz.
Splněno. Přednášky realizovány:
9.5.– se společností Hennlich na SOŠ Roudnice,
30.5. – se společností Krajská zdravotní na VOŠ
Zdravotní Ústí nad Labem,
2.6. – se statutárním městem Chomutov na SPŠ
a OA Kadaň,
2. 6. – s 1. SDZP na SŠMEP Most.
Plněno průběžně.
Plněno průběžně. Realizování pracovní skupiny
Paktu zaměstnanosti a účast v odborné sekci
při Radě kvality ČR.
Splněno.
Soutěž vyhlášena 25.5., slavnostní vyhlášení
výsledků a ocenění vítězů a účastníků 12.9.

Realizace
projektu
probíhá,
realizujeme aktivity s ním spojené.

Úkol trvá.

aktivně

společenských
aktivit

Podpora
aktivit
rozvíjejících
meziregionální
a
přeshraniční spolupráci a
výměna zkušeností.

Tematické priority
Rozvoj průmyslu a Prosazovaní a vytváření
podnikání
podmínek pro rozvoj
místních firem a příchod
nových investic (zejména
investic s vyšší přidanou
hodnotou, které jsou pro
rozvoj
kraje
nejvýznamnější).

Výměna a sdílení zkušeností při přípravě a realizaci hospodářské Splněno. Spolupráce se zástupci Severního
restrukturalizace se zahraničními partnery
Porýní-Vestfálska a Saska.
Zajišťování mezinárodního rozměru pravidelně organizované akce
Splněno. Podnikatelského fórum proběhlo ve
„Podnikatelské fórum“ (1x ročně).
dnech 13. – 14.6.

Podpora znovuvyhlášení programu Podpora rozvoje pracovních příležitostí Řešíme s MPO, připomínkován 1. návrh
na území Ústeckého kraje.
programu. Tento program budeme řešit
v akčním plánu Strategie hospodářské
restrukturalizace.
Komunikace a podpora Programu podpory Regenerace a podnikatelského
Splněno. Program schválen vládou. 1. výzva
využití brownfieldů – vytváření rozvojových ploch pro expanzi místních
bude vyhlášena v březnu 2017.
firem.
Propagace podnikatelských a investičních příležitostí na pravidelně Splněno. Podnikatelského fórum proběhlo ve
organizované akci „Podnikatelské fórum“ (1x ročně).
dnech 13. – 14.6.
Podpora maximálního využití strategické průmyslové zóny Joseph.
Plněno průběžně.
Příprava
a
realizace Urychleně naplňovat UV č. 826/2015, tj. zpracování a realizaci Strategie Splněno. Vstupní analýza i Strategický rámec
hospodářské
hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK – definování a prosazení předložen vládě. V současné době probíhá
restrukturalizace s cílem konkrétních systémových, legislativních a finančních opatření.
příprava Akčního plánu.
posílit
Přehodnocení rozdělení finančních prostředků ze zvýšených úhrad z těžby
konkurenceschopnost
dle návrhu novely HZ č. 500/2015 ve prospěch dotčených obcí a regionu, ve
stávajících
regionálně kterém dochází k těžbě, minimálně v poměru 50 na 50 %.
významných
oborů
(energetika,
chemie,
Úkol trvá.
strojírenství, sklářství a
stavebnictví) a podpořit
rozvoj
nových
perspektivních odvětví.
V
oblasti
energetiky Urychlení přehodnocení rozhodnutí vlády č. 827/2015 tak, aby ještě tato
Písemný apel na předsedu vlády.
prosazování
optimální vláda na základě vyhodnocování analýz potřeb hnědého uhlí a naplňování

energetického mixu s
maximálně
efektivním
využitím tradičních i
alternativních zdrojů.

Státní energetické koncepce provedla vyhodnocení potřebnosti těžby
hnědého uhlí na lomu ČSA.
Podpořit sítě centrálního zásobování teplem – podpořit tvorbu podpůrné
legislativy, zamezit atomizaci sítí CZT.
Podpořit energetické využívání odpadů jako zdroje pro systémy centrálního
zásobování teplem.
Hledat optimální energetický mix a hledat využití v obnovitelných zdrojích
energie, geotermální energie, energii ze zpracování odpadů jako jsou
bioplynové stanice nejen na zemědělské produkty, ale hledat kombinaci
biologicky odbouratelných odpadů a biomasy.
Výstavba vedení VN 110 kV do Šluknovského výběžku.

Plněno průběžně.
Splněno. Jednali jsme se zástupci Elektrárny
Prunéřov.
Plněno průběžně. Promítnuto i do jednání
odborné platformy „Voda v ÚK“, využití vodní
energie.
Podpořeno jednáním s poradci předsedy vlády
ČR. HSRD této záležitosti věnuje zvýšenou
pozornost.

Komunikace směrem k předsedovi vlády ČR tak, aby pro snížení možného
Splněno. Odeslán písemná apel na předsedu
rizika ještě tato vláda provedla analýzu potřeb hnědého uhlí z dolu ČSA a to
vlády.
v rámci vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce k 31.12.2016.
Další rozvoj a stabilizace destinačních agentur.
Pravidelný monitoring a sběr dat na podporu řízení rozvoje cestovního
ruchu.
Zvyšování kvalifikovanosti pracovníků v cestovních ruchu.
Efektivní marketing cestovního ruchu – rozvoj marketingové značky „Brána Úkol trvá.
do Čech“ a podpora regionálních produktů.
Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu s důrazem na dobudování páteřní
sítě cyklotras.

Podpora
průmyslu
cestovního ruchu jako
nástroj prezentace kraje i
doplňkového
odvětví,
které je v řadě zejména
horských a venkovských
oblastí zdrojem příjmů
(formou podpory aktivit
realizovaných
z úrovně
Ústeckého kraje).
Podpora
rozvoje Forma podpůrných aktivit bude upřesněna.
kongresového cestovního
ruchu.

Úkol trvá.

Podpora podnikání
oboru
lázeňství
balneologie.
Zvýšení
zaměstnanosti
eliminace
sociálních
problémů

v Forma podpůrných aktivit bude upřesněna.
a

Rozvoj lidských zdrojů pro
a potřeby trhu práce v úzké
vazbě na všechny stupně
vzdělávání vč. dalšího
vzdělávání.
Tvorba
podmínek pro udržení
kvalifikované pracovní síly
v regionu s důrazem na
podporu technických a
přírodovědných oborů.
Zlepšování podmínek pro
rozvoj
zaměstnanosti
osob, které jsou vlivem
svých charakteristik na
trhu
práce
různým
způsobem znevýhodněné.
Řešení problémů chudoby
a sociálního vyloučení
včetně jejich negativních
dopadů.

Aktivity v rámci pracovní skupiny „Vzdělávání a konkurenceschopnost“
Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje a účast v projektech Operačního
programu Zaměstnanost (prioritně projekt Observatoře trhu práce). Další
podpůrné aktivity vztahující se k tomuto opatření budou s ohledem na svou
podstatu rozvíjeny v rámci priority Rozvoj vzdělávání, výzkumu a vývoje.

Zasazovat se o rozvoj aktivit, které zlepší přístup k zaměstnání pro osoby se
specifickými znevýhodněními vč. prosazování konceptu rovných příležitostí
na trhu práce (prioritně řešené v rámci projektů Operačního programu
Zaměstnanost zaměřených na vzdělávání mladých - investiční priorita 1.5).
Vytvořit adekvátní pracovní příležitosti a schválit sociální program pro
zaměstnance propuštěné na základě UV č. 827/2015 (dle návrhů odborů).

Podpořeno v rámci Podnikatelského fóra
Ústeckého kraje, odborné platformy „Voda
v Ústeckém kraji“ a Strategie hospodářské
restrukturalizace.
Naplňováno průběžně v rámci přípravy
Strategie
hospodářské
restrukturalizace.
Projekt "Observatoře trhu práce" řešen v přímé
součinnosti s Paktem zaměstnanosti Ústeckého
kraje. Společné jednání zástupců regionálních
paktů zaměstnanosti 11.10. - řešen národní
projekt "Observatoř trhu práce" (= "Kompas").
Je připraven k realizaci vč. území Ústeckého
kraje, zahájení realizace projektu je plánováno
na 1.1.2017.
Řešeno skrze členství v Paktu zaměstnanosti
Ústeckého kraje. HSR-ÚK je spoluřešitel
projektu TRANSFER a CESTA (OPZ 1.5).
Splněno. Schválena podpora pro propuštěné
horníky s přispěním intenzivního zapojení HSRÚK do vyjednávání.

Informační podpora a sdílení informací vztahujících se k dotačnímu
programu Ministerstva pro místní rozvoj „Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách“ jako jednoho z prostředků k omezení prohlubování
Splněno. Požadavek na rozšíření okruhu
problémů souvisejících se sociálním vyloučením. V rámci jednání o realizaci
příjemců byl zohledněn v druhé výzvě.
tohoto programu řešit i možnost rozšíření příjemců i mimo rámec subjektů
na úrovni sociálně-vyloučených lokalit (eliminace rizik dalšího rozvoje
sociálně vyloučených lokalit v kraji).
Zajistit návrh legislativních změn v oblasti hazardu a postoupit je Odborné
Úkol trvá.
komisi pro hospodářství a rozvoj lidských zdrojů k připomínkování.

Zkvalitnění
dopravní
infrastruktury

Připravit a realizovat regionální konferenci k tématice vyloučených lokalit.
Podpora aktivit a projektů Ústeckého kraje, jednotlivých měst a obcí Bude řešeno v rámci Strategie hospodářské
orientovaných na řešení problematiky chudoby a sociálního vyloučení.
restrukturalizace.
Řešení
problematiky Zohlednění problematiky stárnutí populace v rozvíjených aktivitách v oblasti
stárnutí populace a jeho společenské odpovědnosti a aktivitách Paktu zaměstnanosti Ústeckého
předpokládaných
kraje vč. iniciace vytvoření adaptační strategie kraje a podpoře zohlednění Plněno průběžně.
socioekonomických
této problematiky ve strategických dokumentech Ústeckého kraje.
dopadů.
Urychlené
dobudování Jednání s odpovědnými orgány ve věci zajištění výstavby strategické
strategické
dopravní dopravní infrastruktury (viz přehled prioritních silničních infrastrukturních
infrastruktury
kraje staveb v samostatné příloze tohoto dokumentu).
s využitím
silniční,
železniční
i
vodní
dopravy.
Zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi.
Úkoly plněny průběžně.
Napojení průmyslových Jednání s odpovědnými orgány ve věci zajištění výstavby strategické
Řešeno samostatnou přílohou „Priority
zón na hlavní silniční tahy. dopravní infrastruktury (viz přehled prioritních silničních infrastrukturních
v oblasti dopravní infrastruktury“.
staveb v samostatné příloze tohoto dokumentu).
4.3. jednání předsedkyně s ministrem dopravy
Zkvalitnění
napojení Jednání s odpovědnými orgány ve věci zajištění výstavby strategické
na MD.
periferních částí kraje dopravní infrastruktury (viz přehled prioritních silničních infrastrukturních
2.9. jednání se zástupci MD a ŘSD Chomutov.
s jeho centrálními částmi. staveb v samostatné příloze tohoto dokumentu).
29.11. účast na zasedání Odborné sekce
Zefektivnění
dopravy Jednání s odpovědnými orgány ve věci zajištění výstavby strategické
dopravní KHK ÚK.
uvnitř a v nejbližším okolí dopravní infrastruktury (viz přehled prioritních silničních infrastrukturních
Vyhodnocení dopravních priorit viz samostatná
měst a snižování emisní staveb v samostatné příloze tohoto dokumentu).
příloha.
zátěže.
Podpořit rozvoj integrovaného dopravního systému na území Ústeckého
kraje a zajistit optimální úroveň dopravní obslužnosti.
Finančně podpořit meziměstskou tramvajovou dopravu v úseku Most –
Litvínov.
Vybodování železniční tratě 5,5 km Seifhennesdorf – Rumburk pro
umožnění železničního propojení pohraniční oblasti Děčín – Sebnitz –

Rozvoj vzdělávání, Vytváření podmínek pro
výzkumu a vývoje zkvalitnění vzdělávání na
všech
stupních
počátečního vzdělávání
s důrazem
na
obory
potřebné pro trh práce.

Podpora a propagace
konceptu
dalšího
vzdělávání
–
mj.
v kontextu kapacit a

Rumburk – Seifhennesdorf – Varnsdorf – Zittau – Hrádek nad Nisou –
Liberec.
Zasazování se o elektrifikaci železniční tratě Louka u Litvínova – Litvínov.
Zasazovat se a spolupodílet se na organizaci aktivit přispívajících k posílení
vazby struktury školství v Ústeckém kraji na potřeby místního trhu práce (mj.
v rámci projektů Operačního programu Zaměstnanost - prioritně projekt
Observatoře trhu práce) včetně snahy o maximální zefektivnění využívání
finančních prostředků vynakládaných do oblasti školství; spolupodílet se na
diskusi systémových legislativních změn podporujících provazbu výstupů
školství s potřebami trhu práce.

Naplňováno průběžně v rámci přípravy
Strategie
hospodářské
restrukturalizace.
Projekt "Observatoře trhu práce" řešen v přímé
součinnosti s Paktem zaměstnanosti Ústeckého
kraje. Společné jednání zástupců regionálních
paktů zaměstnanosti 11.10. - řešen národní
projekt "Observatoř trhu práce" (= "Kompas").
Je připraven k realizaci vč. území Ústeckého
kraje, zahájení realizace projektu je plánováno
na 1.1.2017.
Splněno. Přímá participace na organizaci a
realizace akcí "Technodays" v Litoměřicích (22.24.9.). Akce podpořena finančně ve spolupráci
s KVZ.

Podílet se na organizaci akcí typu „Technodays“ napříč všemi okresy
Ústeckého kraje. Cílem bude prezentace firem nabízejících pracovní
příležitosti v technických oborech a řemeslech, jejímž prostřednictvím bude
posilováno povědomí žáků i rodičů o možnostech budoucího uplatnění na
trhu práce právě v těchto oborech.
Podpořit technické a přírodovědné vzdělávání na všech stupních škol včetně Řešeno v rámci přípravy Strategie hospodářské
vybudování multifunkčního vzdělávacího centra v průmyslové zóně Triangle. restrukturalizace. Multifunkční centrum v zóně
Triangle dořešit s Ústeckým krajem. K podpisu
připraveno memorandum o podpoře centra
v Děčíně.
Oddělení technických oborů na Vyšší odborné škole a Střední škole,
Podpořen vznik Střední průmyslové školy TOS
Varnsdorf, za účelem zavedení výuky postavené na principech duálního
VARNSDORF.
vzdělávání pro lepší spojení výuky a praxe a zvýšení kvality vzdělávání
Propagace konceptu dalšího vzdělávání v rámci Paktu zaměstnanosti Naplňováno průběžně v rámci činnosti Paktu
Ústeckého kraje jako alternativního prostředku pro řešení (nejen) potřeb zaměstnanosti a v rámci realizace projektů
trhu práce, jež nejsou sanovány z úrovně počátečního vzdělávání a to mj. TRANSFER a CESTA (OPZ 1.5). Problematika
s maximální snahou vytěžit možnosti a kapacity představované Národní dalšího vzdělávání je akcentována též v

nástrojů představovaných
Národní
soustavou
kvalifikací a Národní
soustavou povolání.
Vytváření podmínek pro
rozvoj vysokého školství.

Podpora
rozvoje
výzkumu, vývoje a inovací
a spolupráce s institucemi
rozvíjejícími
výzkum,
vývoj a inovace v rámci
Ústeckého kraje.

soustavou kvalifikací a Národní soustavou povolání, resp. Zákonem č. souvislosti s propagací konceptu CSR, kterému
179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání či též se HSR-ÚK v tomto roce též dále intenzivně
zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
věnovala.
Koordinace a podpora vytváření podmínek pro rozvoj vysokého školství Plněno průběžně. Probíhala jednání se zástupci
v rámci HSR-ÚK iniciované a ustavené odborné Výzkumně-vzdělávací MŠMT a Sekce pro vědu, výzkum a inovace ÚV
platformy.
ČR, v jejichž rámci byla potřeba dalšího rozvoje
vysokého školství jasně akcentována. Taktéž
v rámci
jednání
Výzkumně-vzdělávací
platformy (viz samostatná zpráva o činnosti
této platformy).
Naplňováno také v rámci přípravy Strategie
hospodářské restrukturalizace.
Podpora rozvoje výzkumu, vývoje a inovací v rámci HSR-ÚK iniciované a Plněno průběžně. Probíhala jednání se zástupci
ustavené odborné Výzkumně-vzdělávací platformy, iniciace vzniku MŠMT a Sekce pro vědu, výzkum a inovace ÚV
Regionálního programu na podporu Výzkumu a vývoje.
ČR, v jejichž rámci byla potřeba specifické
podpory VVI jasně akcentována. Taktéž v rámci
jednání Výzkumně-vzdělávací platformy (viz
samostatná zpráva o činnosti této platformy).
Naplňováno také v rámci přípravy Strategie
hospodářské restrukturalizace.
Forma podpůrných aktivit bude upřesněna.
Úkol trvá.

Rozvoj zemědělství Podpora
regionálních
produktů.
Podpora zachování široké Forma podpůrných aktivit bude upřesněna.
diverzity
regionální
produkce.
Pomoc při řešení dopadů Založení a komunikace odborné platformy věnované problematice vody a
sucha.
prosazování této tematiky jako významné pro řešení rozvoje Ústeckého
kraje.

Úkol trvá.

Splněno. Iniciována, založena a koordinována
odborná platforma „Voda v ÚK“.
Zrealizována 2 jednání celé platformy:
- 5.4.
- 12.5.

Zrealizována 4 jednání pracovních skupin:
- zemědělství, lesnictví, voda v krajině – 28.6.
- vzdělávání, výzkum, vývoj – 2.9.
- průmysl a energetika – 13.10.
- rekultivace a revitalizace – 3.11.
Rekultivace
a Obnova krajiny zasažené
revitalizace krajiny těžbou hnědého uhlí a
ostatní
průmyslovou
činností a využití nového
potenciálu k rozvoji kraje.

Hledání
řešení
vodohospodářské
strategie
adekvátně
zohledňující
regionální
specifika – rizika povodní,
rizika sucha, problematika
důlních vod, léčivých
pramenů,
hydrické
rekultivace povrchových
dolů a retence vody
v území Krušných hor.

Zajistit pokračování projektů vyplývajících z UV č. 50/2002 a UV č. 189/2002 Realizováno prostřednictvím zastoupení HSRk zajištění revitalizace území po těžbě hnědého uhlí před privatizací ÚK v mezirezortní skupině
hnědouhelných společností v rozsahu usnesení vlády č. 272/2002.
Provést revokaci UV č. 743/2013 v závislosti na připravenosti projektů.
Navýšit finanční prostředky na realizaci dalších projektů k dokončení
komplexní revitalizace dotčeného území ÚK.
Tvorba koncepce následného využití rekultivovaných území ve spolupráci
s MPO.

Likvidace brownfields a vytvoření průmyslových zón v Děčíně (konzervárna
Křešice a část východního nádraží) a jedné ve Varnsdorfu (nádraží).
Založení a komunikace odborné platformy věnované problematice vody a
prosazování této tematiky jako významné pro řešení rozvoje Ústeckého
kraje.
Důlní vody – řešení otázky trvalého odčerpávání zejména s ohledem na
skutečnost, že jejich vzlínání ohrožuje urbanizované části kraje.
Využití vody pro další rozvojový potenciál kraje.

Bude řešeno v rámci Strategie hospodářské
restrukturalizace.
Splněno. HSR-ÚK iniciovala vznik koncepce při
jednání s premiérem a účastní se pracovní
skupiny, která byla k tomuto účelu založena při
MPO. Koncepce bude vládě předložena
v březnu.
Bude zohledněno v AP Strategie hospodářské
restrukturalizace.
Splněno. Iniciována, založena a koordinována
odborná platforma „Voda v ÚK“.
Zrealizována 2 jednání celé platformy:
- 5.4.
- 12.5.
Zrealizována 4 jednání pracovních skupin:
- zemědělství, lesnictví, voda v krajině – 28.6.
- vzdělávání, výzkum, vývoj – 2.9.
- průmysl a energetika – 13.10.
- rekultivace a revitalizace – 3.11.

Prosazování revitalizace Participace na přípravě a realizace vládního programu na revitalizaci
Krušných hor.
Krušných hor a prosazování této tematiky jako významné pro řešení rozvoje
Ústeckého kraje.
Zlepšení životního Podpora vzdělávání v Naplňování v rámci realizace vzdělávacích aktivit v oblasti společenské
prostředí
oblasti efektivního a odpovědnosti.
šetrného využití krajiny a
přírodních zdrojů.
Prosazování
snížení Řešeno v rámci aktivit priority Zkvalitnění dopravní infrastruktury.
emisní zátěže způsobené
dopravou.

Předkládá: Gabriela Nekolová
Zpracovala: Edita Mynaříková

Splněno. Program schválen vládou.

Plněno průběžně.

Řešeno průběžně. Viz speciální příloha „Priority
v oblasti dopravy“.

