STAKEHOLDEŘI
s nimiž byla strategie v různých fázích přípravy konzultována

,

Přehled subjektů, s nimiž byla strategie konzultována – individuální rozhovory v Ústeckém kraji




















Ústecký kraj – Krajská samospráva
Ústecko-chomutovská aglomerace – integrovaná rozvojová strategie
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – zástupce VŠ v ÚK
Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje
Krajská agrární komora Ústeckého kraje
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Českomoravská komora odborových svazů
AGC, Teplice – významný zaměstnavatel v ÚK v oblasti sklářského průmyslu
Aisan Industry Czech, s.r.o., Louny – významný zaměstnavatel v ÚK
Český porcelán, a.s. – významný zaměstnavatel v ÚK
Chart Ferox, a.s., Děčín – významný zaměstnavatel v ÚK
Materialise, Ústí nad Labem – významný zaměstnavatel v ÚK
Palivový kombinát Ústí, s.p. (správa území zasaženého těžbou) – významný zaměstnavatel
v ÚK
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. – rozvojová agentura ÚK
SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBEC, spol. s r.o. – významný zaměstnavatel v energetice
v ÚK
Severní energetická a.s. – významný zaměstnavatel v energetice v ÚK
Severočeské doly a.s. – významný zaměstnavatel v ÚK
Toyoda Gosei Czech, s.r.o., Klášterec nad Ohří – významný zaměstnavatel v ÚK
UNIPETROL, a.s. – významný zaměstnavatel v ÚK v rafinérském a petrochemickém průmyslu

Přehled subjektů, s nimiž byla strategie konzultována – individuální rozhovory v Karlovarském kraji















Karlovarský kraj – veřejná správa
Statutární město Karlovy Vary – veřejná správa
Západočeská univerzita – Fakulta ekonomická – akademická sféra
Město Cheb – město ORP
Město Sokolov – město ORP
Město Ostrov – město ORP
Město Mariánské Lázně – město ORP
Město Aš – město ORP
Město Kraslice – město ORP
Statutární město Karlovy Vary – lázeňství
Imperial Group – lázeňství
Accolade – investoři
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. – rozvojová agentura
Krajská hospodářská komora KK – hospodářská komora

Přehled subjektů, s nimiž byla strategie konzultována – individuální rozhovory v Moravskoslezském
kraji







Moravskoslezský kraj
Sdružení pro rozvoj MSK
VŠB – TUO
Pakt zaměstnanosti MSK
Krajská hospodářská komora MSK
ČMKOS RROS MSK










Třinecké železárny – významný zaměstnavatel
OKD, odbory OKD – významný zaměstnavatel
MOLNLYCKE – významný zaměstnavatel
MS Autoklastr – sdružení zaměstnavatelů z automotive průmyslu
ARR – agentura pro regionální rozvoj
Svaz průmyslu a dopravy ČR – regionální kancelář
CzechInvest – regionální kancelář
ÚP

Přehled subjektů, s nimiž byla strategie konzultována – fokusní skupiny v Ústeckém kraji






Města
o primátoři a starostové okresních měst v ÚK (zástupci okresních měst v Ústeckém kraji
-město Most, město Ústí nad Labem, město Děčín)
Výzkumně-vzdělávací platforma Ústeckého kraje (kooperační oborové seskupení sdružující
vysoké školy a další subjekty vědecko-výzkumné, inovační a vzdělávací infrastruktury)
o Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
o Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
o České vysoké učení technické v Praze – Fakulta dopravní
o Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta
o Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
o Výzkumný vzdělávací centrum UniCRE
o Nupharo Park, a.s.
o Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s.
Výkonný výbor HSR-ÚK (Výkonný výbor Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, který je
složen ze zástupců všech okresních hospodářských a sociálních rad)

Přehled subjektů, s nimiž byla strategie konzultována – fokusní skupiny v Karlovarském kraji


Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) – poradní orgán Rady Karlovarského kraje a
platforma pro RIS3
o ASTON MACHINERY a.s.
o Balneologický institut Karlovy Vary, o.p.s.
o COMTES FHT a.s.
o CzechInvest – regionální kancelář Karlovy Vary
o Ept connector s.r.o.
o HEINZ GLAS DECOR s.r.o.
o Integrovaná střední škola Cheb
o Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
o Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
o Krajská hospodářská komora KK
o SKF Lubrications Systems CZ, s.r.o.
o Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
o Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice
o Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary
o Svaz průmyslu a dopravy ČR – odd. ÚK a KK
o Thun 1794 a.s.
o WITTE Nejdek
o Západočeská univerzita v Plzni

Přehled subjektů, s nimiž byla strategie konzultována – fokusní skupiny v Moravskoslezském kraji



Primátoři, starostové v MSK (zástupci měst: Ostrava, Bruntál, Opava, Třinec)
Výkonný výbor RHSD MSK

Přehled subjektů, s nimiž byla SR konzultována – poslanci a senátoři Ústeckém kraji






















Aulická Jírovcová Hana
Benešová Marie
Brabec Richard
Dernerová Alena
Doubrava Jaroslav
Foldyna Jaroslav
Haousová Zdeňka
Holeček Radim
Homolka Václav
Hubáčková Gabriela
Kádner David
Kailová Zuzana
Krákova Jaroslav
Kubera Jaroslav
Kučera Michal
Linhart Zbyněk
Mezian Hassan
Pflégr Stanislav
Schwarz Bronislav
Šenfeld Josef
Vozka Vlastimil

Přehled subjektů, s nimiž byla strategie konzultována – PS restrukturalizace při MMR








Kancelář zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK
Karlovarský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Zástupci zpracovatelů Strategie restrukturalizace

Přehled subjektů, s nimiž byla strategie konzultována – Meziresortní tým










Kancelář zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.
Karlovarský kraj
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociální věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy









Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Moravskoslezský kraj
Úřad vlády ČR
Ústecký kraj
Zástupci zpracovatelů SR

