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Realizace probíhá - není nutná další
změna
Naplněno/běží výzvy
Součeno do navazujících opatření,
aktualizováno, zrušeno

Č.
Pilíř SC opatřen
í

A

A

A

A.1

A.1

A.2

I.A.1.1

Název opatření

Program na podporu modernizace
technologií firem -Technologie

Region

Nadregionální

Gesce

MPO

Exportní vzdělávání – posílení kapacit a
I.A.1.2 specifických zaměření služeb podpory Nadregionální
exportu

MPO

Podnikavý region (PODREG) - program
I.A.2.1 na podporu začínajících podnikatelů či Nadregionální
potenciálních podnikatelských záměrů

MPO

Gesce
+

Doba
realizace

MF
2018-2020

Příprava

2017-2021

Sloučení

Opatření beze
změny
Návrh na
sloučení s
jinými
opatřeními

Rozpracování

Opatření beze
změny

2017-2021

Sloučení

Návrh na
sloučení s
jinými
opatřeními

2019-2026

Rozpracování

MF
2017-2023

A

A

B

B

B

B

A.2

A.3

B.1

B.2

B.2

B.3

I.A.2.2

I.A.3.1

Rozvoj podnikatelského poradenství
CzechInvestu

Podprogram programu TREND pro
strukturálně postižené kraje

Vzdělávání v oblasti rozvoje místních
I.B.1.1 ekonomik, lákání investic a podpory
podnikání

Nadregionální

Nadregionální

Nadregionální

I.B.2.2

I.B.3.1

Program na zajištění nabídky
průmyslových ploch typu greenfield a
zlepšování kvality a využitelnosti
stávajících průmyslových zón

MPO

MPO

MPO
2017-2022

Program na regeneraci a podnikatelské
Nadregionální
I.B.2.1 využití brownfieldů vč. navýšení
alokace tohoto programu

Nadregionální

Komplexní opatření k rozvoji regionální
Nadregionální
politiky Aftercare

MPO

B

B

C

C

C

B.1

B.1

C.1

C.1

C.1

I.B.2.1 Jessica Moravskoslezsko II

MSK

Program zaměřený na podporu
bilaterární spolupráce v aplikovaném
výzkumu, včetně podpory
Nadregionální
I.C.1.1
přeshraničních projektů (Program
DELTA2 – přímá návaznost na program
DELTA)
Program zaměřený na podporu
technologického transferu, který by
mohl do budoucna podporovat
I.C.1.2 propojování lokálních inovativních MSP Nadregionální
s výzkumnými organizacemi (Program
GAMA2 – přímá návaznost na program
GAMA)

Podpora bilaterární a multilaterální
I.C.1.3 spolupráce v aplikovaném výzkumu
(program EPSILON)

Nadregionální

Sloučení

Opatření beze
změny
Návrh na
sloučení s
jinými
opatřeními

Komentář k naplňování daného opatření

15 661,10
Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR,
KR,OR)
360,00
24 715,10 7 083,80
8 577,30
0,00
Výzvy s
Celková
ESIF
SR
KR, OR
vyhlášení
zbývající
m 2018 a
alokace
vyhodnoce opatření v
ním v 2019
mil. Kč
2019+

Probíhají jednání, žadatelé ze strukturálně postižených regionů jsou sice bonifikováni v
průběžně vyhlašovaných výzvách, ale jsou omezeni zaměřením těchto výzev např. na
oblast půrmyslu 4.0, případně jsou určeny pouze začínajícím mikropodnikům. Tyto a
další limity neumožňují naplnění tohoto opatření v plné míře.

Indikátory výstupu

Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit i z důvodu organizačních změn a vzniku
Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo i po konzultaci se zástupci toto opatření
pozastaveno ve stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1
Realizace běží v MSK, zatím převážně ze zdrojů kraje a je hodnoceno jako úspěšné. Ze
strany MSK je doporučení intezivního zapojení se do této problematky, resp. využít
zkušeností MSK i při aplikaci vlastních dotačních programů průběžně realizovaných v
ÚK na podporu začínajících podnikatelů. Klíčové je posílit krajské zdroje a jejich
doplnění ze strany státního rozpočtu.

Počet podporovaných mikropodniků,
malých a středních podniků
Počet nově vzniklých podnikatelských
subjektů
Počet nových podniků, které dostávají
podporu
Počet nových podniků, které dostávají
podporu
Počet podniků podpořených regionálním
nástrojem, které do 3 let zvýšily export
nebo začaly exportovat

Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit i z důvodu organizačních změn a vzniku
Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo i po konzultaci se zástupci toto opatření
pozastaveno ve stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1
V rámci probíhajícího připomínkového řízení ke vzniku tohoto programu byla do textu
programu zanesena vazba na Strategii restrukturalizace ÚK, MSK a KVK a možnosti
zvýhodnění při vyhlašování výzev/veřejných soutěží a přizvání zástupců regionů k jejich
připravě. V této fázi je tedy opatření naplněno a nadále bude sledováno pro zajištění
specifické podpory pro strukturálně postižené regiony.

Počet zavedených inovací

Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit i z důvodu organizačních změn a vzniku
Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo i po konzultaci se zástupci toto opatření
pozastaveno ve stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1

Počet podpořených osob

2017-2023

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

Byly již vyhlášeny 2 výzvy a je připravována výzva č. 3 se připravuje pro rok 2019. Hrozí
však snižování alokací oproti původnímu plánu. Alokace následujících výzev by se měli
navyšovat v souladu s harmonogram i s ohledem na zvyšující se počet předžádostí
předkládaných do programu a prokazující zvyšující absorpční kapacitu regionů.

2005-2020

Aktualizace

Aktualizace

Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit. Proto dochází k jeho transformaci do
opatření III.B.2.2 s cílem zajistiti realizaci takových projektů, které budou primárně
využívat stávající průmyslové zóny a brownfieldy.

Sloučení

Návrh na
sloučení s
jinými
opatřeními

Toto opatření se nedařilo průběžně naplnit i z důvodu organizačních změn a vzniku
Strategie CI. Z tohoto důvodu bylo i po konzultaci se zástupci toto opatření
pozastaveno ve stávající podobě a sloučeno do opatření III.A.1.1

Počet nově vytvořených pracovních míst
Objem investic na podpořených plochách
Počet měst zapojených do poskytování
služeb Aftercare
Počet pracovníků (CI, kraj, města)
zapojených do poskytování služeb
Počet poskytnutých služeb

Příprava

Opatření beze
změny

Nutná aktivizace. MPO doporučuje při realizaci tohoto opatření, pokud k němu dojde
postupovat podle metodiky pro výstavbu velkých průmyslových zón - která definují i
posuzování dopadů do okolí těchto zón, do infrastruktruy města a obcí v okolí těchto
zón.

Počet nově vytvořených pracovních míst
Počet inovací uvedených na trh
Plocha nově připravených ploch
určených k podnikání (m2)
Výměra revitalizovaných areálů typu
brownfields (ha)

MPO

MPO

Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření

Počet podporovaných mikropodniků,
malých a středních podniků
Počet nově vytvořených pracovních míst

MF

2017-2022
Návrh komplexního projektu
propojujícího v Ústeckém a
Karlovarském kraji těžbu lithia a
doprovodných kovů na ložisku Cínovec,
zpracování koncentrátu na běžně
ÚK, KVK
I.B.1.3 prodejný poloprodukt a využití lithia
případně dalších kovů v inovativních
firmách provádějících zároveň společně
i aplikovaný výzkum týkající se
vstupních surovin (lithium apod.) a
produktů těchto firem.

Aktuální fáze
Stav opatření
realizace
oproti
daného opatření
schválení

3 758,39
Zdroj financování 2018 (ESIF, SR,
KR,OR)
24 117,30
3 027,08
3 733,97
2 345,30 1 389,09 24,00
Již bylo
Již bylo
ESIF
SR
KR, OR
přiřazeno ke přiřazeno ke
Alokace daného konkrétním
konkrétním
opatření v mil. projektům v projektům v
Kč
mil. Kč v roce mil. Kč v roce
2017
2018

2 000

11,48

92,38

92,38

24

1 820

100

Plocha revitalizovaných brownfieldů
Počet vytvořených pracovních míst
Počet podpořených měst a obcí

Cíle opatření - vyhlášeny 2 výzvy s celkový objem investic v předložených žádostech na
území strukturálně postižených regionů. Podpora z národních zdrojů představuje 103 mil.
Kč - celkové investice náklady přesahují 127 mil. Kč. Podpořeno bylo 7 žádostí.
S ohledem ranou fázi realizace projektů - jsou ve fázi dokončování či teprve zahájení
stavebních prací je na vyhodnocení naplnění cílů opatření v tomto roce ještě brzo.
Strategický cíl - B.2 je daným opatřením naplňován ve všech aspektech - dochází k přípravě
dostatečných dostupných průmyslových a podnikatelských nemovitostí prostřednictvím
navržených typových opatření:
Průmyslové zóny typu brownfield s cílem snížit zanedbanost vybraných lokalit na území
měst a obcí. (Po dokončení realizace projektů bude možné definovat výměru
revitalizovaných brownfieldů, plochy nově připravených podnikatelských nemovitostí).

MPO

2018-2025

MPO

2017-2030

Aktualizace

Aktualizace

Opatřření je průběžně realizováno ze strany MSK, na základě zkušeností s realizací se
doporučuje jeho aktualizace a rozšříezní o další finanční nástroje a jeho rozšíření i na
zbývající regiony ÚK a KVK. Tak aby regiony měli šanci si tyto nástroje včas vyzkoušet a
připravit se na jejich využívání. Toto opatření se tak mění na opatření III.B.2.1

2018-2025

Rozpracování

Opatření beze
změny

Probíhá příprava veřejných soutěží s předpokládaným termínem vyhlášením v červnu
2019

Počet podniků pobírajcí granty
Počet úspěšných spouprací - počet
podpořených projektů

2017-2025

Rozpracování

Opatření beze
změny

Probíhá příprava veřejných soutěží s předpokládaným termínem vyhlášením v dubnu
2020

Počet podniků pobírajcí granty

Dané opatření běží. V rámci 4. veřejné soutěže bylo podpořeno 25 žádostí ze
strukturálně postiženýc regionů s dotací přesahující 102 mill. Kč. S ohledem na přípravu
a realizaci resortních programů se další veřejné soutěže v programu EPSILON neplánují.
I z tohoto důvodu je nezbytné zachovat zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony
obecně v dotačních programech v oblasati V a V. Takto nastavené opatření bude
součástí AP3 III.C.2.1

Cíle opatření - Ke dni 15.3. bylo v EPSILON 4 podepsáno 23 smluv (Podpora účastníků z tří
postižených regionů (MSK, ÚSK, KVK) je u podpořených plánována na 35 125 362,- Kč v roce
2019, 35 092 145,- Kč v roce 2020, 34 445 697,- Kč v roce 2021 a 15 575 358,- Kč v roce
2020. Celkem se jedná o 120 238 562 Kč z národních zdrojů Celkové náklady projektů
Počet podniků pobírajcí granty
představují 211 583 876 Kč. V jednotlivých projektech je zapojeno 30 subjektů ze
Počet navázaných spoluprací v
strukturálně postižených regionů. Cíle opatření jsou tak postupně naplňoávny jelikož se
jednotlivých podaných projektech
jedné o projekty dlouhodobé umožňující rozvoj spolupráce mezi různými výzkumnými
Počet propojení výzkumných organizací v subjekty na území regionu.
jednom podaném projektu
Strategický cíl - C.1 je postupně napňován realizací projektů dojde ke zvýšení počtu
Počet firemních partnerů v jednotlivých partnerství mezi VO včetně partenrství mezi VO a aplilkační sférou a v neposlední řadě také
projektech
nárůst povědomí o regionální VVI nabídce a poptávce.

MMR

TA ČR

TA ČR

TA ČR

2017-2025

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

300

102,2

www.restartregionu.cz
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Realizace probíhá - není nutná další
změna
Naplněno/běží výzvy
Součeno do navazujících opatření,
aktualizováno, zrušeno

Č.
Pilíř SC opatřen
í

C

C.1

I.C.1.9

Název opatření

Vytvoření Národní inovační platformy
pro chemii (NIP VIII. Chemie)

Region

Nadregionální

Gesce

Gesce
+

Doba
realizace

C.2

I.C.2.1

Program na podporu aplikovaného
společenskovědního a humanitního
výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací (program ÉTA)

Nadregionální

C

C

C.2

C.2

C.2

I.C.2.3

I.C.2.4

I.C.2.5

Program získávání expertů pro krajskou
Nadregionální
VaV excelenci

Zpracovat podrobnou analýzu
potenciálu a reálných možností využití
Nadregionální
geotermální energie ve všech
dotčených krajích

Testování autonomních silničních
vozidel v reálném (nebo téměř
ÚK
reálném) silničním provozu města Ústí
nad Labem - U "SMART" ZONE

Finalizace

Naplněno/běží
výzvy

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

D

D

C.1

D.1

D.1

I.C.1.8

I.D.1.1

I.D.1.3

Vzdělávání a výzkum v oblasti lázeňství
KVK
a balneologie

Komplexní opatření „Regionální talent
management“ - zvýšení atraktivity krajů
pro život obyvatel, a rozšíření nabídky
Nadregionální
perspektivních pracovních a kariérních
vyhlídek pro mladé a kvalifikované
odborníky

Cílené komplementární výzvy z
Operačního programu Výzkum, vývoj a
Nadregionální
vzdělávání pro VŠ ve strukturálně
postižených regionech

2018-2022

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

2018-2021

Příprava

MPO

MD

D

D.1

Ustanovení a vznik platformy

Počet podaných projektů
Počet úspěšných realizací
Počet podniků probírající granty

Cíle opatření - ke dni 15.3. 2019 bylo v ÉTA v PVC RESTART podepsáno 15 smluv od
projektů. Ještě jeden projekt vybraný k podpoře nemá podepsanou smlouvu. Celkem tedy
vybráno k podpoře bylo 16 projektů. Za vybrané projekty je počítáno s dotací 29 120 798,Kč na rok 2019 , 24 670 787,- Kč na 2020 a 16 803 373,- Kč na 2021.
Strategický cíl - C.2 - realizací opatření je daný strategický cíl naplňován z pohledu růstu
podílu VaV činností, spolupráce a výsledků VO ve specifalizačních doménách. Cílem
realizace je také posílení tématického zaměření VaV ve shodě s potřebami strukturálně
postižených krajů.

Dané opatření běží připravují se další veřejné soutěže obsahující specifické zvýhodnění
strukturálěn postižených regionů. V rámci 2. veřejné soutěže bylyo na území
strukturálně postižených krajů 16 projektů

240

28,6

28,6

160

80

Vyhlášení výzvy se specifických
zvýhodněním pro SR
Počet podaných projektů

Cíle opatření -naplnění cílů opatření je navázané na naplnění výstupů programu SMART
Acelerátor II jehož výstupem je iniciace řady výzkumných projektů v regionu v oblastech
tématicky odpovídající aktuálním potřebám strukturálně postiženým regionům. V daném
programu došlo pro tři strukturálně postižené kraje k navýšení alokace o 20 mil./kraj z
fondů ESIF. Tyto prostředky umožní iniciaci většího počtu projektů v těchto regionech a
přispějí ke zvýšení počtu VaV expertů a mladých vědeckých pracovníků jako zárodů
budoucích exceletních týmů působící přímo v regionech. V době zpracování tohoto
hodnocení byly výzva v tomto programu vyhlášena a přesné parametry předložeých
projekůt budou předmětem hodnocení AP za rok 2019
Strategický cíl - C.2 - realizací opatření daný strategický cíl bude naplňován z pohledu růstu
podílu VaV činností, spolupráce a výsledků VO ve specifalizačních doménách. Cílem
realizace je také posílení tématického zaměření VaV ve shodě s potřebami strukturálně
postižených krajů.

Opatření beze
změny

MZ

Výzva vyhlášena, jednotlivé kraje dle svých potřeb připravují své projekty s termínem
jejich předožení do konce března 2019. Struktukrálně postižené kraje dostali možnost
využít na realizaci svých projektů o 20 mil. Kč více. Oproti ostatním regionům.

60

60

Nutná aktivizace. opatření se naplňuje, ale nikoliv přímými kroky v rámci opatření.

60

Zpracovaná analýza

MPO

2017-2030

Sloučení

Návrh na
sloučení s
jinými
opatřeními

2017-2020

Rozpracování

Opatření beze
změny

MŠMT

MŠMT

V 1.Q 2019 dojde ke zveřejění výstupů této analýzy, která prokázal možnost a nezbytné
podmínky pro testovnání automobilů v městkých podmínkách, definovalal nezbytné
aktivity, které souvisejí s realizací takovéhoto testování v několika úrovních. V rámci
AP3 je součástí opatření v pilíři C i opatření návazného charakteru umožňující uvedení
výstupů studie do praxe. V této věci se také vedou úzká jednání s MD k podpoře aktivit,
které spadají do gesce tohoto resortu.
Při jednání s MŠMT o podpoře tohoto opatření došlo k zahrnutí této oblasti výzkumu
do střednědobého výhledu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Zároveň s ohledem na opatření směřující k podpře VaV ve strukturálně postižených
reginech bylo rozhodnuto o možnosti sloučit výstupy tohoto opatření s opatřením
II.C.2.1 Na základě toho nově vzniká místo těchto dvou opatření nové v rámci AP3 s
označením III.C.2.3
MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o
realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou
především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření
naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřebnosti škol, které jsou datově
podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na
pravidelných měsíčních jednání. Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich
přenositelnosti do dalších strukturálně postižených regionů a další podporu směřovat
tímto směrem.

2

2,15

2,15

Zpracovaná analýza

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

MPSV

2018+

Rozpracování

Opatření beze
změny

Výzva s alokací 2,2 mld. Kč byla vyhlášena a ukončena v průběhu roku 2018. V současné
době probíhá proces přidělení dotace úspěšným žadatelům. Celkově došlo k rozdělení
2,17 mld.Kč v rámci 11 podpořených projektů, jeden žadatel odmítl dotaci na svoji
žádost ve výši 15 mil. Kč

Cíle opatření - bylo dosaženo město Ústí nad Labem při zpracování studie iniciovalo vznik
pracovní skupiny za účasti univerzit, inovačního centra, ministertva dopravy, která se
podílela na nastavení a připomínkám ke zpracování dané studie a jejich výstupů a reagovala
také na opomenturu ze strany MD k finální podobě této studie. Studie a její výstupy
potvrdili možnost realizace testování automnomních vozidel na území Ústí n.L. a také
dalšího rozvoje tématicky zaměřených inovačních projektů včetně mezisektorové
spoupráce s přeshraničními dopady v oblasti problematiky provozu a testování
autonominích vozidel.
Strategický cíl - C.2 - realizací opatření daný strategický cíl bude naplňován z pohledu
podpory spolupráce mezi VO a aplikační sférou navazující na výstupy zpracované studie.
Cílem realizace podpora VaV excelence Ústeckého kraje v oblasti autonomní mobility jako
potecnicální konkureční výhody a dalšího posilování VaV činností relizovaných za účasti
subjektů v tomto regionu působící a přispívající ke změně image regionu.

Aktualizovaná koncepce
Počet kvalifikovaných VaV expertů

Počet podořených projetů
Počty škol, podpořených osob

MŠMT

2018-2023
Revize systému investičních pobídek - v
případě všech okresů dotčených krajů
bez ohledu na podíl nezaměstnaných
Nadregionální
I.D.1.4
osob poskytovat hmotnou podporu na
vytváření pracovních míst v rozsahu
200 000 Kč/místo

NIP pro chemii je připravena v rámci aktualizace RIS 3, kdy termín jejího rozběhnutí je
na vázán na schválení RIS 3 ze strany vlády ČR.

Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření

Cíle opatření -naplěnní cílů opatření lze spatřovat po schválení NIP VIII.Chemie vládou ČR,
které přispěje k větší podpoře zavádění inovací a rozvoje klíčového odvětví hospodářství
strukturálně postižených krajů.
Strategický cíl - C.1 význam aktualizace Národních inovačních platforem rozšířením o NP
VIII Chemie lze však vnímat v potenciálu provázanosti budoucích dopadů této aktualizace na
všechny měřitelné faktory definované ve Strategickém rámci ve vztahu ke strategickému cíli
C.1 (např. Počet funkčních strategických partnerství mezi výzkumnými organizacemi, Počet
funkčních spoluprací mezi VO a aplikační sférou, Nárůst objemu komercializace, Počet
licencí na výsledky výzkumu poskytnutých VO firmám).

MŠMT

Finalizace/Splně Naplněno/běží
výzvy
2017 no

C

Indikátory výstupu

TA ČR

2018-2026

C

Komentář k naplňování daného opatření

15 661,10
Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR,
KR,OR)
360,00
24 715,10 7 083,80
8 577,30
0,00
Výzvy s
Celková
ESIF
SR
KR, OR
vyhlášení
zbývající
m 2018 a
alokace
vyhodnoce opatření v
ním v 2019
mil. Kč
2019+

Úřadu vlády ČR Sekce pro vědu,
výzkum a inovace

2017-2018

C

Aktuální fáze
Stav opatření
realizace
oproti
daného opatření
schválení

3 758,39
Zdroj financování 2018 (ESIF, SR,
KR,OR)
24 117,30
3 027,08
3 733,97
2 345,30 1 389,09 24,00
Již bylo
Již bylo
ESIF
SR
KR, OR
přiřazeno ke přiřazeno ke
Alokace daného konkrétním
konkrétním
opatření v mil. projektům v projektům v
Kč
mil. Kč v roce mil. Kč v roce
2017
2018

2 200

2 169

Systém investičních pobídek je revidován zejména z úrovně MPO. MPSV návazně
připravuje změnu nařízení vlády č. 515/2004 Sb. Nicméně s ohledem na změnu
přístupu k investičním podmínkám navrhujeme opatření jako celek vypustit. IP jsou
posouvány zejména směrem k podpoře investicí s vyšší přidanou hodnotou, podpora
zaměstnanosti je až sekundárním cílem IP.

2 169

Počet podpořených projektů
Počet podaných projektů

Cíle opatření - se podařilo naplnit v plném rozsahu v Ústeckém a Moravskoslezském kraji,
na jejichž území bude podpořeno 11 projektů za 2 184 950 470 Kč prostřednictvím výzvy OP
VVV (ESIF). Na území Karlovarského kraje se bohužel žádná z vysokých škol nerealizovala
žádnou z podporovaných aktivit. V ostatních aspektech projektové žádosti naplňují cíle
tohoto opatření. V současné době se začínají přípravné práce související zejména se
zahájením stavebních prací. Úspěšnost fyzické realizace a dílčí indikátory tak půjde
vyhodnotit až s delším časovým odstupem.
Strategický cíl D.1 - realizace opatřní přispívá k naplňování strategického cíle prostřenictvím
aktivit směřující k rozvoji kompetencí pro výchovu a identifikaci talentů a zejména jejich
udržení v kraji prostředictvím atraktivní nabídky magisterských a bakalářských oborů a také
díky kvalitní infrastruktuře a vybavení umožňující přípravu studentů ve shodě s požadavky
trhu práce. Výstupem opatření je tak více vysocekvalifikovaných osob ve strukturálně
postižených regionech umožňující rozvoj oborů s vyšší přidanou hodnotou.

Revize systému investičních pobídek

www.restartregionu.cz
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Realizace probíhá - není nutná další
změna
Naplněno/běží výzvy
Součeno do navazujících opatření,
aktualizováno, zrušeno

Č.
Pilíř SC opatřen
í

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D.2

D.2

D.2

D.2

D.2

D.2

D.2

D.2

D.2

Název opatření

Komplex opatření rozvíjející kariérové
I.D.2.1 poradenství a celoživotní vzdělávání v
krajích

Region

Nadregionální

Program „Yes, I do“ - zlepšení
Nadregionální
I.D.2.2 komunikace v anglickém jazyce u
absolventů základních a středních škol

I.D.2.3

I.D.2.4

Program zaměřený na přípravu
zaměstnanců pro moderní průmyslové
Nadregionální
firmy (vzdělávání 4.0 a práce 4.0 pro
průmysl 4.0)

Rozvoj predikčního systému trhu práce
Nadregionální
prostřednictvím projektu KOMPAS

Realizace projektů PIPS (Podpora
informačních a poradenských
I.D.2.5
středisek) a EFES (efektivní služby
zaměstnanosti)

Intenzivní využívání NSP v činnosti ÚP
I.D.2.6 ČR (zprostředkování, poradenství,
rekvalifikace)

Nadregionální

Nadregionální

V souladu se zákonnými postupy při
zadávání veřejných zakázek bude ÚP
I.D.2.7 ČR při výběru dodavatelů poradenských Nadregionální
služeb akceptovat nabídky a aktivně
oslovovat řemeslné inkubátory

I.D.2.8

Intenzifikace využití zvolené
rekvalifikace – cílené využívání
ustanovení § 109a Zákona o
zaměstnanosti

Zpracování analýzy možnosti zavedení
I.D.2.9 podpory v rekvalifikaci i v případě §
109a Zákona o zaměstnanosti

Realizace stávajících preventivních
D.2 I.D.2.10 opatření v MSK a vyhodnocení jejich
účinnosti na cílovou skupinu

Nadregionální

Nadregionální

Nadregionální

Zpracování analýzy možnosti vytvoření
nových či přizpůsobení stávajících
nástrojů podporujících přizpůsobení
Nadregionální
D.2 I.D.2.11 podniků a jejich zaměstnanců
technologickým změnám v prostředí 4.
průmyslové revoluce při zachování
maximální možné míry zaměstnanosti

Gesce

MŠMT

Gesce
+

Doba
realizace

MPSV

2017-2020

Rozpracování

Opatření beze
změny

2017-2023

Rozpracování

Opatření beze
změny

2018-2023

Rozpracování

Opatření beze
změny

MŠMT

MŠMT

MPSV

D

Komentář k naplňování daného opatření

MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o
realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou
především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření
naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřebnosti škol, které jsou datově
podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na
pravidelných měsíčních jednání. Regiony by, ale uvítali větší zacílení na spefické
problémy.
MPSV realizuje prostřednictvím rovzoje IPS (projekt PIPS)
MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o
realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou
především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření
naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřebnosti škol, které jsou datově
podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na
pravidelných měsíčních jednání. Regiony by, ale uvítali větší zacílení na spefické
problémy.
Je potřeba ověřit výstupy pilotáže z MSK a jejich přenositelnosti do dalších strukturálně
postižených regionů a další podporu směřovat tímto směrem.
MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o
realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou
především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření
naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřebnosti škol, které jsou datově
podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na
pravidelných měsíčních jednání. Regiony by, ale uvítali větší zacílení na spefické
problémy.
Za MPSV připraven Akční plán práce 4.0.

2017-2020

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

2017-2021

Rozpracování

MPSV

Opatření beze
změny

15 661,10
Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR,
KR,OR)
360,00
24 715,10 7 083,80
8 577,30
0,00
Výzvy s
Celková
ESIF
SR
KR, OR
vyhlášení
zbývající
m 2018 a
alokace
vyhodnoce opatření v
ním v 2019
mil. Kč
2019+

Indikátory výstupu

Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření

Zpracovaná evaluční zpráva
Návrhy nových opatření

Zpracovaná evaluční zpráva
Návrhy nových opatření
Počty podpořených škol a osob

Zpracovaná evaluční zpráva
Návrhy nových opatření

MPSV
Opatření naplňeno, je potřeba jej pouze sledovat a vyhodnocovat jeho účinnost v
dlouhodobém časovém horizontu

Fungující predičkní model
Vytvoření predičkních modelů
regionálních trhů práce
Vytvoření webové aplikace

Oba projekty jsou průběžně realizovány

Realizace projektů v souladu s
harmonogramem

MPSV

2017-2018

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

Funkční systém NSP
Počet revidovaných JP
Počet nově vytvořených JP

2018+

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

Návrh komplelxu opatření
Nové nástroje APZ v praxi

2017+

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

Opatření je realizováno ze strany ÚP ČR

Analýza nákladovosti

MPSV

MPSV

Cíle opatření - v rámci projektu MPSV došlo k vytvoření predikčního systému trhu práce i na
regionální úrovni obsahující potřebné nástroje umožňující identifikaci potřeba relevatních
aktérů trhu práce, definování očekávaných trendů atp.
Strategický cíl D.2 - Prostřednictvím systému pro predicky trhu práce dojde k naplnění
daného strategického cíle zejména v možnosti efektivního cílení kariérového poradenství ve
strukturálně postižených regionech a přispěje take ke snižování strukturální nerovováhy
mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce. Změní se zejména dostupnost kvaliltních
informací o poptávce a nabídce na trhu práce.

Cíle opatření - Informační systémy NSP (Národní soustava povolání) a CDK (Centrální
databáze kompetencí) jsou využívány pro činnosti úřadů práce na základě aktualizace
těchto systémů a souvisejících metodik a také dat z projektu KOMPAS.
Strategický cíl D.2 - Prostřednictvím využívání NSP a CDK dochází k naplnění daného
strategického cíle zejména v možnosti efektivního cílení kariérového poradenství ve
strukturálně postižených regionech a přispěje take ke snižování strukturální nerovováhy
mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce. Změní se zejména dostupno kvaliltních informací
o poptávce a nabídce na trhu práce.
Cíle opatření - jsou naplňovány prostřednictvím jednotlivých ÚP, které zohledňují v
kritérich VŘ na služby hledisko kvality a také provázanost s potřebami trhu práce s cílem
zajistit co největší přínos pro cílovou skupinu.
Strategický cíl D.2 - Realizace opatření zvyušuje flexibilitu cílové skupiny na trhu práce což
je také naplněním tohto ztrategického cíle, kdy nestačí pouze zvyšovat počet oborně
kompetentních lidí, ale zároveň je ve vazbě na fungující kariérové poradenství na ÚP
připravovat na změnu zaměstnání pro případ zhoršení hospodářské situace. Více obyvatel
tak bude lépe připravených na práci.
Cíle opatření - jsou naplňovány prostřednictvím jednotlivých ÚP, které tyto nástroje APZ
aktivně využívají a přispívají tak k cílenému snižování nerovnováhy na trhu práce.
Strategický cíl D.2 - Realizace opatření zvyušuje flexibilitu cílové skupiny na trhu práce což
je také naplněním tohto ztrategického cíle, kdy nestačí pouze zvyšovat počet oborně
kompetentních lidí, ale zároveň je ve vazbě na fungující kariérové poradenství na ÚP
připravovat na změnu zaměstnání pro případ zhoršení hospodářské situace. Více obyvatel
tak bude lépe připravených na práci.

2017-2018

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

Zpracovaná analýza

2016-2020

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

Cíle již byly splněny působením pozitivního výje na trhu práce

snižování strukturální nerovnováhy mezi
poptávkou a nabídkou na trhu práce

Cíle opatření - Zprovedené analýzy vyplývá, že v rámci běžné praxe ÚP ČR není potřeba
zavádět podporu v případě zvojené rekvalifikace, ze strany uchazečů o tento způsob je stále
větší zájem a její zavedení by vedlo spíše ke zpomalení procesu zařazování uchazečů o
zaměstnání nazvolenou rekvalifikaci. Stávající podpora je tak na základě vyhodnocených dat
dostačující a efektivnější zejména z pohledu realizace těchto nástrojů APZ
Strategický cíl D.2 - Realizace opatření zvyušuje flexibilitu cílové skupiny na trhu práce což
je také naplněním tohto ztrategického cíle, kdy nestačí pouze zvyšovat počet oborně
kompetentních lidí, ale zároveň je ve vazbě na fungující kariérové poradenství na ÚP
připravovat na změnu zaměstnání pro případ zhoršení hospodářské situace. Více obyvatel
tak bude lépe připravených na práci.
Cíle opatření - toto opatření lze označit jako naplněné, bylo cíleno na propuštěné horníky a
v kombinaci s realizací těchto preventivních opatření a také s aktuálním vývojem na trhu
práce. Tedy i v případě většího počtu propuštěných v některých z případů došlo k jejich
plynulému přechodu do nového zaměstnání.
Strategický cíl D.2 - Tento strategický cíl byl naplněn prostřednictvím rozvoje podpory
spolupráce klíčových parnterů na trhu práce, tedy ÚP, vzdělávacích institucí a
zaměstnavatelů. Naplněním opatření došlok ke snížení strukturální nerovnovány mezi
poptávkou a nabídkou na trhu práce.

Ze strany MPSV bylo potvrzeno naplnění tohoto opatření

Zpracovaná analýza
snižování strukturální nerovnováhy mezi
poptávkou a nabídkou na trhu práce

Cíle opatření - MPSV si nechalo zpracovat (NVF) studii Iniciativa Práce 4.0 a v návaznosti na
tuto studii v úzké spolupráci s hospodářskými a sociálními partnery zpracovalo Akční plán
Práce 4.0, který navazuje na Iniciativu Průmysl 4.0 a navrhuje konkrétní široce pojatá
opatření spojená s očekávanými dopady digitalizace na oblast zaměstnanosti, trhu práce a
na vybrané, s těmito oblastmi spojené, sociální aspekty. Značná pozornost je věnována také
otázkám dalšího vzdělávání. Cíle opatření tak byly naplněny.
Strategický cíl D.2 - Strategický cíl je v naplnění prostřednictvím zajištění zajištění kvalitních
a aktuálních informací, které umožní včas řešit i budoucí potřeby trhu práce. A vytváří
základní informace pro rozvoj komunikace mezi všemi aktéry na trhu práce.

Nutná aktivizace činností a ověření informací na straně MPSV

Zpracovaná analýza
Počet zpracovaných analýz

MPSV

MPSV

MPSV

2017-2018
Analýza současného stavu v oblasti
slaďování rodinného a pracovního
života ve vybraných regionech, které
Nadregionální
D.2 I.D.2.12
jsou typické vyšším podílem
zaměstnání v průmyslových odvětvích a
s tím spojeným směnným provozem

Aktuální fáze
Stav opatření
realizace
oproti
daného opatření
schválení

3 758,39
Zdroj financování 2018 (ESIF, SR,
KR,OR)
24 117,30
3 027,08
3 733,97
2 345,30 1 389,09 24,00
Již bylo
Již bylo
ESIF
SR
KR, OR
přiřazeno ke přiřazeno ke
Alokace daného konkrétním
konkrétním
opatření v mil. projektům v projektům v
Kč
mil. Kč v roce mil. Kč v roce
2017
2018

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

MPSV

2018 Rozpracování

Opatření beze
změny
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Realizace probíhá - není nutná další
změna
Naplněno/běží výzvy
Součeno do navazujících opatření,
aktualizováno, zrušeno

Č.
Pilíř SC opatřen
í

D

D

D

D

D

D

D.3

D.3

D.3

D.3

D.3

D.3

Název opatření

Region

Program „Krok za krokem na trh práce“
I.D.3.1 – rozvoj zaměstnatelnosti dlouhodobě Nadregionální
nezaměstnaných osob

Komplexní opatření zaměřený na
I.D.3.2 podporu tzv. tranzitních sociálních
podniků

I.D.3.3

I.D.3.4

Zajistit plnění Usnesení vlády ČR č.
1127/2016

Nadregionální

Nadregionální

Realizace opatření k řešení dlouhodobé
Nadregionální
nezaměstnanosti

Vzájemná spolupráce a koordinovaný
přístup k dlouhodobě nezaměstnaným,
Nadregionální
I.D.3.5 zejména osobám v hmotné nouzi, v
rámci útvarů ÚP ČR s cílem komplexně
řešit situaci uchazečů o zaměstnání

Realizovat a průběžně vyhodnocovat
I.D.3.6 příspěvek na podporu regionální
mobility

Nadregionální

Gesce

Gesce
+

Doba
realizace

E

E

E

E

D.4

E.1

E.1

E.1

E.1

I.D.4.1

Program zaměřený na rozvoj
podnikavosti v počátečním vzdělávání

Nadregionální

Komplex opatření k řešení
I.E.1.1 problematiky zadlužení jako jedné z
příčin dlouhodobé nezaměstnanosti

Nadregionální

Komplex opatření k posílení a
I.E.1.2 zefektivnění činnosti ÚP ČR ve
strukturálně postižených krajích

Nadregionální

Integrovaný projekt zaměřený na
Nadregionální
I.E.1.3 posílení zapojení dětí ze sociálně
slabých rodin do vzdělávacího systému

Analýza potenciálu stříbrné ekonomiky
I.E.1.4 pro rozvoj Ústeckého, Karlovarského a Nadregionální
Moravskoslezského kraje

Komentář k naplňování daného opatření

2017-2020

Rozpracování

Opatření beze
změny

2017-2020

Rozpracování

Opatření beze
změny

Průběžná realizace. MPSV spolupracuje s UVL na tvrobě zákona o sociálním podnikání.
MPSV také vyhlašuje příslušné výzvy na podporu sociální podnikání. Nutné sledovat
realizaci ve vztahu k cílům opatření.

2016-2018

Rozpracování

Opatření beze
změny

Plněno. Pravidelně vládě ČR předávána informace o stavu plnění jednoltivých opatření.
Je nutné průběžně sledovat

2017-2018

Rozpracování

Opatření beze
změny

V rámci průběžné realizace aktuálně MPSV doporučuje sloužit toto opatření s I.D.3.1

Rozpracování

Opatření beze
změny

Opatření je fakticky již naplňováno prostřednictvím platných vnitřních řídících aktů UP
ČR, které upravují spolupráci útvarů NSD a ZAM v rámci UP ČR při práci s klienty, kteří
jsou uchazeči o zaměstnání a zároveň osobami v hmotné nouzi. MPSV jej doporučuje
označit za splněné.

Navržené legislativní/systémové změny
Snížení počtu dlouhodobě
nezaměstnaných

MPSV

MPSV

MPSV

MPSV
2017-2018

Využití nástroje APZ
Počet podpořených osob
Výrazné snížení počtu dlouhodobě
nezaměstnaných

MPSV
Finalizace

Naplněno/běží
výzvy

2017-2020

Rozpracování

Opatření beze
změny

2017-2030

Rozpracování

Opatření beze
změny

2017-2023

Rozpracování

Opatření beze
změny

2017-2020

Zrušeno

Neběží a
Nutná revize opatření, malá ochota k legislativním změnám umožňující toto opatření i
potřebuje
zde je nutné zohlednit národní aktivity v této věci a změny přístupu k systémovému
změnu/Zrušeno řešení SVL v tzv. 15 podnětů pro boj s chudobou a sociálním vyloučením

MŠMT

MPSV

MPSV

MPSV

MMR

MŠMT

Dané opatření je ze strany MPSV průběžně realizována a vyhodnocováno
MŠMT průběžně a pravidelně poskytuje realizačním týmům KAP a MAP data o
realizovaných aktivitách z relevantních výzev vztahujících se k MAP a KAP, což jsou
především výzvy obsahující jednotkové náklady, tj. šablony. Výzvy na plnění opatření
naplánovaných v KAP jsou vytvářeny na základě potřebnosti škol, které jsou datově
podloženy. Současně je každá výzva opakovaně projednávána se zástupci krajů na
pravidelných měsíčních jednání. Regiony by, ale uvítali větší zacílení na spefické
problémy.
Realizuje se intezivně v rámci MSK, nutné aktivizovat MŠMT s cílem více zapojit resort
do realizace opatření.
Beze změny. MPSV prostřednictvím ÚP ČR realizauje tu část opatření, ktere spadá do
její gesce a v v rámci aktivit UP ČR je průběžně podporováno posilování finanční
gramotnosti. V současné době také probíhá aktualizace Národní strategie finačního
vzdělávání, která tuto problematiku také akcentuje.
Opatření jako takové trvá. Je nutná větší aktivita na území ÚK a KVK. Původním
smysleme opatření bylo vyhlášení nových výzev OP Z, kdy toto nebylo s ohledem na
stávající čerpání alokací možné. Plnění totoho opatření je tak potřeba dále směřovat na
efektivní využívání stávající legislativy a také navržení cílů opatření jako součást nového
programovacího období a dále také provázání s výstupy národních aktivit s cílem
realizovat systémové změny pro řešení SVL, tzv. 15 podnětů pro boj s chudobou a
sociálním vyloučením

E.3

I.E.3.1

Integrovaný projekt zaměřený na
řešení problematiky bydlení jako
základního faktoru stabilizace rodin a
jednotlivců

Nadregionální

MPSV

Zrušeno

2018-2022

Rozpracování

Opatření beze
změny

2018-2021

Příprava

Opatření beze
změny

MMR

2017-2020

E

E

F

E.4

E.2

F.1

Úkol: Připravit regionální programy na
podporu dalšího rozvoje již existujících
místních kulturních institucí (muzea,
Nadregionální
I.E.4.1 divadla, orchestry, kulturní festivaly
apod.) a na podporu vzniku nových
kulturních institucí a aktivit ve všech
třech krajích.
I.E.2.3

Rozvoj zdravotnické infrastruktury Karlovy Vary

KVK

Navržené legislativní/systémové změny
Počet vyhlášených výzev
Zpracovaná evaluace výzev
Počet žáků, kteří úspěšné navážou v
procesu vzdělávání v dalších stupních
vzdělávání

Akcelerace programu na řešení sanace
ekologických škod – závazky vyplývající
Nadregionální
I.F.1.1
z privatizačních smluv (kompetence MF
ČR)

Zpracovaná analýza
Návrhy nových opatření

Nový program/upravené podmínky
Počet aktivních spolků, aktivních v oblasti
kultury, provozujících kulturní aktivity a
pořádajících kulturní akce

Probíhají průběžná jednání s MK, které připravuje mžonost speficického zvýhodnění
projektů realizovaných na území strukturálně postižených regionů ve vhodných
programech, které umožní naplnění tohoto opatření.
Ze strany MZ nebyly stále postoupeny výsledky dané studie (i přes průběžné urgence o
její zaslání). Není možné tak dané opatření ve sledovaném období vyhodnotit. Je nutná
opětovná aktivizace.

Zpracovaná analýza
Počet vyhlášených veřejných zakázek
Počet vyhodnocených veřejných zakázek
Počet a rozloha kontaminových míst
Počet a rozhloha realizovaných míst

MF
2017+

Rozpracování

Opatření beze
změny

Cíle opatření - ze strany MPSV byla zpracována analýza idenfikující oblasti mající potenciál
pro rozvoj této ekonomiky, které by měla přispět k rozvoji zaměstnoasti na území
strukturálně postižených krajů.
Strategický cíl E.1- K naplnění tohoto stratetigického cíle dochází identifikacích nových
přístupů a oblastí, které v daných regionech budou získávat na důležitosti a v budoucnu
budou představovat velký potenciál při tvorbě pracovních míst, které nahradí omezování
počtu pracovních míst v tradičních oborech zejména těžebního, ale částečně i
energetického průmyslu.

Vytvořená metodika
Vyhlášená výzva
Analýza dotačních programů

MK

MZ

Cíle opatření - opatření se daří průběžně naplnňovat a jeho vyhodnocení je průběžně ze
strany MPSV předkládáno vládě ČR.
Strategický cíl D.3 - daří se naplňovat tento strategický cíl prostřednictvím možnosti
pružnějšího řešení individuálních příčin nezaměstnanosti prostřednictvím tohto nástroje
APZ. Dochází k naplňování typového opatření podporování mobility sociálně slabých a těch,
kterým sociální situace nedovolí dojíždět do zaměstnání.

Počet vyhlášených výzev
Zpracované přehledy/statistiky

MPSV
Analýza hotova, aktukálně se řeší podněty k jejím výstupům a jejich větší
přenositelnost k řešení specifik jednotlivých regionů.
S ohledem na aktuální změny v politice vlády a připravovaným dotačních titulům na
podoru výstavby bytů je navrženo toto opatření aktualizovat.Částečné naplnění tohoto
opatření lze spatřovat prostřednictvím výzev s celorepublikovou působností v
programu OP Z zaměřených na Housing First, kdy tyto výzvy jsou ještě v běhu a není
Neběží a
tak možné vyhodnocení jejich dopadu ve sledovaném období. Navazujícím opatření je
potřebuje
snaha o zvýšení kvality bydlení ve strukturálně postižených regionech v rámci opatření
změnu/Zrušeno III.E.3.1

Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření

Zpracovaná evaluční zpráva
Návrhy nových opatření
Počet a struktura škol se zavedenými
programy k rozvoji podnikavosti

Finalizace/Splně Naplněno/běží
výzvy
2018 no

E

Indikátory výstupu

Vyhlášená výzva
Počet a úspěspěšnost inovativních řešení
k podpoře zaměstnanosti
Počet příjemců sociálních dávek
Objem příjemců sociálních dávek
Vyhlášená výzva
Navržené legislativní/systémové změny
Snižování strukturální nerovnováhy mezi
poptávkou a nabídkou po
nízkokvalifikovaných profesích na trhu
práce
Výběr/počet navržených opatření
Snižování strukturální nerovnováhy mezi
poptávkou a nabídkou po
nízkokvalifikovaných profesích na trhu
práce
Výběr/počet navržených opatření
Snižování strukturální nerovnováhy mezi
poptávkou a nabídkou po
nízkokvalifikovaných profesích na trhu
práce

MPSV

MŠMT
; MF;
MS

15 661,10
Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR,
KR,OR)
360,00
24 715,10 7 083,80
8 577,30
0,00
Výzvy s
Celková
ESIF
SR
KR, OR
vyhlášení
zbývající
m 2018 a
alokace
vyhodnoce opatření v
ním v 2019
mil. Kč
2019+

Opatření je plněno. UP ČR připravil k realizaci projekt "Podpora zaměstnanosti
dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání". Projekt je v realizaci od ledna 2019
a obsahuje jednotlivé aktivity směřující k podpoře integrace dlouhodobě
nezaměstnaných osob na trh práce. Aktivity se skládají z poradenství, rekvalifikací, tzv.
práce na zkoušku a podpory vytváření pracovních míst. Zároveň přistupuje UP ČR
komplexně k osobám, které se ocitnou v hmotné nouzi, a to prostřednictvím
spolupráce útvarů zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek.
Nutná aktivizace v některých díllích opatřeních.

2016-2018

D

Aktuální fáze
Stav opatření
realizace
oproti
daného opatření
schválení

3 758,39
Zdroj financování 2018 (ESIF, SR,
KR,OR)
24 117,30
3 027,08
3 733,97
2 345,30 1 389,09 24,00
Již bylo
Již bylo
ESIF
SR
KR, OR
přiřazeno ke přiřazeno ke
Alokace daného konkrétním
konkrétním
opatření v mil. projektům v projektům v
Kč
mil. Kč v roce mil. Kč v roce
2017
2018

Opatření běží dle dostupných informací bylo na jeho reealizaci vyčleněno 2,5 mld.
Kč/rok
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Realizace probíhá - není nutná další
změna
Naplněno/běží výzvy
Součeno do navazujících opatření,
aktualizováno, zrušeno

Č.
Pilíř SC opatřen
í

F

F

F.1

F.1

Název opatření

Přenastavení a posílení programu na
sanaci ekologických škod
financovaného z úrovně OP ŽP
I.F.1.2
určeného pro města a obce – závazky
nad rámec privatizačních smluv
(kompetence MŽP)

Region

Nadregionální

Gesce

MŽ

Gesce
+

Doba
realizace

MMR
Příprava

Opatření beze
změny

Rozpracování

Opatření beze
změny

2017-2019+ Rozpracování

Opatření beze
změny

Rozpracování

Opatření beze
změny

2017-2023

Připravit návrh programu revitalizace /
I.F.1.3 resocializace již dříve rekultivovaných Nadregionální
ploch a území po těžbě

MPO

MMR,
MŽP,
MF
2019-2025

F

F

F

F.1

F.1

F.2

I.F.1.4

Analyzovat existující programy v oblasti
Nadregionální
ŽP a stávající opatření na ochranu ŽP

Analýza potenciálu a reálných možností
Nadregionální
I.F.1.8 využití přečerpávacích elektráren na
území strukturálně postižených krajů

Zhodnocení a případná úprava
podmínek programu Demolice v
I.F.2.1
sociálně vyloučených lokalitách vč.
navýšení alokace tohoto programu

Nadregionální

MŽP

MZe

MPO
2018-2022

MMR

F

F

F.2

F.1

I.F.1.5

Akcelerace a urychlení čerpání alokace
programu na řešení ekologických škod
ÚK, KVK
dle Usnesení vlády ČR č. 50/2002 Sb. na
území Ústeckého a Karlovarského kraje

F.1

Podpora programu Revitalizace
I.F.1.6 Krušných hor (Ústecký i Karlovarský
kraj)

ÚK, KVK

2019-2021

MF

F

F

F.2

F.2

Analýza rozvojových příležitostí a
I.F.2.4 výsledů dosavadních rozvojových
projektů města Terezín“

ÚK, KVK

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

MZe

Finalizace/Splně Naplněno/běží
no
výzvy

MPO;
MMR
Finalizace

Finalizace

MMR
2017-2023

Rozpracování

F.1

I.F.1.7

Akcelerace a urychlení čerpání alokace
programu na řešení ekologických škod
MSK
dle Usnesení vlády ČR č. 592/2002 Sb.
na území Moravskoslezského kraje

MF

G

G.1

G

G.1

Nadregionální

300

100

200

Opatření splněno, je otázka vyhlašování a realizace veřejných zakázek. Proběhlo
navýšení alokace a vyhlašovené výběrové řízení zatím běží na dokončení projektů v
rámci původní alokace. Ročně by měli být vyčleněny cca 2 mld. Kč. Nedochází však k
naplňování harmonogramu opatření. Opatření je splněno z pohledu navýšení
alokace, ale nikoliv z pohledu plnění časového harmonogramu.

600

200

3 000

400

3 000

Naplněno/běží
výzvy

Opatření plněno průběžně. Výzvy v programu jsou průběžně vyhlašovány zejména v
oblasti obnovy lesních porostů a zajištění jejich vápění.

Opatření beze
změny

Vyhlášen dotační titul ze stany MMR na přípravu studie využitelnosti daného území.
Město Děčín připravuje aktuálně žádost do tohoto dotačního titulu. V rámci opatření
jsou ještě další navazující aktivity, proto jej nelze označit za zcela splněné.

4 111

175,60

193,600

125,300

68,300

0,000

3 742,1

200

Vyhlášená výzva
počet podaných žádostí
Počet úspěšných žádostí
Snížení sociopatologických jevů

Cíle opatření - došlo k naplnění cíle daného opatření prostřednictvím vyhlášení 1. výzvy
tohoto programu s respoktováním podnětů z regionů. Do této výzvy byly ve strukturálně
postižených reginech předloženo 10 žádostí s předpokládanou dotací cca 35 mil. Kč. Žádosti
jsou v procesu hodnocení.
Strategický cíl F.2 - realizací opatření dochází regeneraci deprivovaných území, kde se
nacházejí socilálně vyloučené lokality. Realizace projektů přispějí ke zkvalitnění vybraných
lokalit ve smyslu využívání veřejných prostor.

400

Vyhlášená výzva
počet podaných žádostí
Počet úspěšných žádostí
Snížení sociopatologických jevů

Cíle opatření - došlo k vytvoření nového dotačního titulu a tím i naplnění daného cíle
tohoto opatření. Byla vyhlášena 1. výzva s termínem ukončení 05/2019.
Strategický cíl F.2 - realizací projektu dojde k oživení deprivovaných území v intravilánu
města a obcí, dojde ke zkvalitnění využití veřejných prostor. Dochází tak k naplění tohoto
strategického cíle.

Navýšení alokace programu
Počet vyhlášených VŘ
Počet projektů v realizaci
Počet a rozloha rekultivovaných a
realizovaných ploch

Cíle opatření - cíle opatření se podařilo naplnit, tj. byl předložen materiál na vládu ze strany
pověřeného resortu umožňující navýšen požadavkku a definující zásobníky projektů
schválených meziresortní komisí. Dále také dochází k vyhlašování veřejných zakázek ze
strany MF, ale prozatím pouze na projekty dočerpávající původní alokaci programu.
Strategický cíl F.1 - Strategický cíl se daří naplňovat, jelikož realizací dílčích projektů dochází
ke snižování počtu celkové rozhloy lokalit čekajících na sanaci

Zpracovaná evaluační zpráva
Počet úspěšných žádostí o dotaci
Počty a plošný rozsah projektů
revitalizace

Cíle opatření - v rámci programu dochází k čerpání prostředků prostřednictví primárně
Programu rozvoje venkova ve výši a v rámci Nařízení vlády 30/2014 ve výši cca 370 mil. Kč.
Ze strany resortů dojde k průběhu roku 2019 k podrobnému vyhodnocení komplexu
opatření, které program Revitalizace Krušných hor zahrnuje. Toto opatření je zaměřeno na
sledování čerpání programu, který byl schválen v souvislosti ze Strategií hospodářské
restrukturalizace ÚK, MSK a KVK, ale nikoliv přímo v programu RE:START.Za MZe jsou
předpokládané náklady na realizaci programu v období 2019 -2030 cca 870,7 mil. Kč z SR a
cca 977,1 mil. Kč z ESIF (PRV). Za MŽP jsou předpokládané náklady na realizaci programu v
období 2019 -2030 cca 70 mil. Kč z SR a cca 937,7 mil. Kč z ESIF (OP ŽP). Do celkové alokace
programu jsou zahrnuty i zdroje Lesů ČR ve výši cca 887 mil. Kč. Tyto údaje vycházejí z již
schváleného plánu financování programu Revitalizce Krušných hor.
Strategický cíl F.1 - Realizací podporovaných aktivit dochází k sanaci škod způsobených
zejména na lesních porostech na území Krušných hor. Dochází tak ke snižování dopadů
těžby a těžkoho průmyslu na území Ústeckého a Karlovarského kraje.

3 000

1 914,8

1 827,3

Vyhlášený dotační titul
Zpracovaná studie využitelnosti
Projektová dokumentace

2

Naplněno/běží
výzvy

Vyhlášen dotační titul ze strany MMR na přípravu studie využitelnosti daného území.
Město Terezín připravuje aktuálně žádost do tohoto dotačního titulu.

Vyhlášený dotační titul
Zpracovaná studie využitelnosti
Projektová dokumentace

2

Finance u tohoto opatření F.1.7 ročně by měli být vyčleněny 2 mld. Kč ročně. Aktivity
však stojí na vyhlašování veřejných zakázek ze strany MF.

Počet vyhlášených veřejných zakázek
Počet vyhodnocených veřejných zakázek
Revize absorpční kapacity
Počet a rozloha rekultivovaných a
revitalizovaných ploch (jednotky, ha) vč.
výstavby infrastruktury

Příprava

Opatření beze
změny

Obecně se daří naplňovat úseky v souladu s DSS, na území regionů bylo ve finančním
výhledu do konce roku 2018 akce za 6,2 mld. Kč

Počet zahájených akcí
Rozsah investic v zahájených akcích
Délka nově vybudovaných nebo
zrekonstruovaných komunikací v km
počet odstraněných bodových závad
Snížení počtu nehod

MD

2017-2030
Komplex opatření k výstavbě a
I.G.1.2 modernizaci významných dopravních
úseků silnic II. a III. třídy

Zpracovaná analýza
Návrhy nových opatření

MPO

2017-2023

Komplex opatření k dobudování
I.G.1.1 významných dopravních úseků – dálnic Nadregionální
a silnic I. třídy

Zpracovaná analýza
Návrhy nových opatření

MMR

2017 Finalizace

F

Naplněno/běží
výzvy

Opatření splněno. Vyhlášena první výzva s alokací 200 mil. Kč a na rok 2020 je v plánu
výzva č. 2

Finalizace

Naplněno/běží
výzvy

Zrušeno

Neběží a
potřebuje
Toto opatření se z důvodů nemožnosti v současné době připravit systémové řešení
změnu/Zrušeno transformuje do opatření III.G.1.1

MD
2017-2022

Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření

Zpracovaná analýza
Návrhy nových opatření
Počet a rozloha kontaminových míst
Počet a rozhloha realizovaných míst
Návrh programu
Počty podaných/podpořených projektů
Velikost podpořeného území (ha)
Počet a využitelná plocha nově
vybudovných, regenerovaných objektů
(ks, m2)….

Příprava programu běží, probíhají pracovní skupiny, kde se připravují definice území,
mapové podklady, které umožní definovat základní parametry daného programu
určeného na resocilalizaci rekultivovaných ploch a území po těžbě.
Došlo ke zpracování analzý jednotlivých dostupných dotačních zdrojů s tím, že značná
část znich jež v ve stávajícím programovacím období nepředpokládá znovu vyhlášení
výzev potřebných ve strukturálně postižených regionech, nebo případně jejich
efektivnějšímu využití v regionech brání nastavení konkrétních výzev. O možnosti
uspokojení potřeb regionů či změny některých dotačních titulů bude nutné iniciovat ze
strany regionů jedníní pro nalezení shody na jejich řešení s MŽP.
Opatření je realizováno zatím pouze dílčími kroky ze strany Palivového kombinátu Ústí,
s.p., který v letošním roce dokončí studie týkajícíce se možnosti využití hydryckých
rekultivací na území ÚK k tomtotu účelu. Pro naplnění opatření je však obdobné kroky
zrealizovat i pro ostatní typy důlních děl i v ostatních regionech.

Opatření splněno. Vyhlášena první výzva s alokací 100 mil. Kč a na rok 2020 je v plánu
výzva č. 2

Indikátory výstupu

MŽP

2017-2030
Integrovaný Projekt celkové úpravy a
využití prostor východního nádraží v
ÚK, KVK
I.F.2.3
Děčíně a budovy rakouské dráhy v jeho
rámci

Tento program je v rámci OP ŽP již vyčerpán vyjma na počátku roku dobíhající alokace
v rámci ITI Úcha. O navýšení opatření se průběžně jedná a pokud se jej nepodaří
naplnit ze stávajícího operačního programu bude snaha jej s ohledem na velkou
absorpční kapacitu v regionech připravit i do nového programovacího období.

MMR

2017-2020

F

Komentář k naplňování daného opatření

15 661,10
Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR,
KR,OR)
360,00
24 715,10 7 083,80
8 577,30
0,00
Výzvy s
Celková
ESIF
SR
KR, OR
vyhlášení
zbývající
m 2018 a
alokace
vyhodnoce opatření v
ním v 2019
mil. Kč
2019+

MF

2018-2021
Vznik programu zaměřeného na
regeneraci brownfieldů v intravilánech
měst a obcí s cílem prostřednictvím
Nadregionální
I.F.2.2 jeho prostřednictvím podporovat
nepodnikatelské využití
regenerovaných ploch (kompetence
MMR)

Aktuální fáze
Stav opatření
realizace
oproti
daného opatření
schválení

3 758,39
Zdroj financování 2018 (ESIF, SR,
KR,OR)
24 117,30
3 027,08
3 733,97
2 345,30 1 389,09 24,00
Již bylo
Již bylo
ESIF
SR
KR, OR
přiřazeno ke přiřazeno ke
Alokace daného konkrétním
konkrétním
opatření v mil. projektům v projektům v
Kč
mil. Kč v roce mil. Kč v roce
2017
2018

11 300

2 840

1 146,00

www.restartregionu.cz

51,00

1 095

7 314

Cíle opatření - Připravený dotační titul vyhlášený ze strany MMR umožňuje městu Terezín
požádat o dotaci na zpracování analýzy rozvojových možností umoňující definovat kroky
vedoucí k oživení města ve spolupráci s resorty a dalšími regionálními stakeholdery včetně
nastavení udržitelnosti plánovaných aktivit. Cíl daného opatření je tak zcela naplněn.
Strategický cíl F.2 - Daná analýze přispěje k nastavení procesů vedoucí k regeneraci
rozvojových území v současné době značně zatížené havarijním stavem velké části budov
na území města. Pomůže nadefinovat kroky vedoucí k podoře podnikání, vzdělávání a také
prostorů pro inovatinví řešení. Daný strategický cíl tak je prostřednictvím tohoto opatření
naplňován.

Cíle opatření - Podpora realizace akcí směřující k modernizace silníční sítě na území
dotčených krajů v souladu s Dopravní sektorovou strategií. Tyto akce se postupěn daří
naplňovat a opatření lze označit za finalizovaná. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé
stavby jejich realizace trvá i několik let stejně tak i naplnění předpokládanýách alokací závisí
často na projektové výstavbě a také samotné relizaci.
Strategický cíl G.1 - Strategické cíl je tímto opatřením naplňován - dochází ke zlepšování
parametrů komunikací, výstavby obchvatů.
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Realizace probíhá - není nutná další
změna
Naplněno/běží výzvy
Součeno do navazujících opatření,
aktualizováno, zrušeno

Č.
Pilíř SC opatřen
í

G

G

A

A

B

G.1

G.1

I.G.1.3

Název opatření

Komplex opatření ke zkapacitnění a
modernizaci železničních tratí

Region

Nadregionální

Prodloužení a rozšíření vzletové a
I.G.1.5 přistávací dráhy mezinárodního
veřejného civilního letiště Karlovy Vary

Gesce

Příprava programu zaměřeného na
regenerace specifických brownfieldů ve
Nadregionální
B.2 II.B.2.1
městech a obcích směřujících k jejich
dalšímu efektivnímu využití

Doba
realizace

C

C.2

Nadregionální

Naplněno/běží
výzvy

Obecně sledovat naplňování dlouhodobých DSS v gesci MD na území regionů. Cílem
opatření je primárně projektová příprava vybraných úseků či jejich modernizace.

Příprava

Opatření beze
změny

nutné ověření stavu na straně KVK

Nastavení možnosti financování
Dokončená projektová připrava

2018-2023

Rozpracování

Opatření beze
změny

Opatření se daří naplňovat. V současné době běží příprava výzev jejichž vyhlášení je
plánováno na srpen 2019. Pro strukturálně postižené regiony je v programu
Nemovitosti určeno cca 2 mld. Kč.

2019-2023

Příprava

Opatření beze
změny

K realizaci opatření je potřeba iniciovat jednání i ve vztahu ke vznikající Strategii
regionálního rozvoje a také změn v některých dotačních titulech ze strany MMR.

Počet osob a firem podnkajících v
cestovním ruchu a nabízejících služby

Probíhají přípravná jednání směřující k nastavení základních kritérií definující tento typ
brownfieldů jako vstupních parametrů pro přípravu daného programu a směřující k
řešení otázek veřejné podpory.

Počet návštěvníků a uživatelů a nabídka
funkcí v revitalizovaných prostorách a
plochách;
Počet nových zařízení, tj. počet nově
vzniklých podnikatelských a
nepodnikatelských činností;
Objem investic soukromých firem;

MPO

MMR

MMR

C

C

C.2

C.2

II.C.2.1

Specifická podpora výzkumu ve
strukturálně postižených regionech

Nadregionální

MPO,
MŽP,
MZe

D.2 II.D.2.1

Rozvoj multislužbových center
celoživotního učení

Nadregionální

Opatření beze
změny

Opatření beze
změny

MŠMT řeší s CSVŠ možnou studii na toto téma.

Příprava

Opatření beze
změny

Program THÉTA je v přípravě v gesci TAČR s termínem vyhlášení veřejné soutěže v říjnu
2019

Sloučení

Návrh na
sloučení s
jinými
opatřeními

MPO,
MK
2018-2030

Rozpracování

Opatření beze
změny

Cíle opatření - Podpora realizace akcí směřující k modernizace železničníí sítě na území
dotčených krajů v souladu s Dopravní sektorovou strategií. Tyto akce se postupěn daří
naplňovat a opatření lze označit za finalizované. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé
stavby jejich realizace trvá i několik let stejně tak i naplnění předpokládanýách alokací závisí
často na projektové výstavbě a také samotné relizaci. V rámci realizace se sleduje realizace
aktivit v souladu s DSS, důraz opatření byl zejména na průběžné pokračování projektové
přípravy klíčových dopravních staveb
Strategický cíl G.1 - Strategické cíl je tímto opatřením naplňován - ke zlepšování parametrů
železničních tratí, budování zázemí, modernizaci trakčního vedení.

Počet podpořených MSP

Počet podaných žádostí o dotaci
Počet úspěšných žádostí o dotaci
Podpra oblastí s tradicí v regionu
(energetika, využití surovin)
Podíl zahraničních renomovaných
výzkumníků;
Produkce excelentních výsledků VaV;
Počet aplikací využívajících výsledky
excelentního VaV;
Počet, objem a struktura investic s
vysokou přidanou hodnotou;
Počet center kompetence, jejich výsledky
a dopad na rozvoj kraje;

MŠMT

MŠMT

2 000

Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření

Počet dětí, žáků a studentů
orientovaných na výzkumné a kreativní
aktivity a odpovídající profesní zaměření;
Počet studentů SŠ technického zaměření
ve strukturálně postižených regionech
Počet pracovníků výzkumu v regionu;
Počet mezinárodně uznávaných výsledků
výzkumu.

Rozpracování

TA ČR

2018-2023

D

Příprava

2 000

MŠMT

2019-2025

ÚK, KVK

Indikátory výstupu

Finalizace

2017-2035
MŽP,
MZe,
MMR,
MF,
MPO 2019-2022

2018-2026
Program na podporu aplikovaného
II.C.2.3 výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací THÉTA

Komentář k naplňování daného opatření

Počet zahájených akcí
Rozsah investic v zahájených akcích
Délka nově vybudovaných nebo
modernizovaných železničních tratí
zvýšení objemu přepravovaného
nákladu/zboží a osob

2020-2024

Podpora vědecko-popularizačních
II.C.2.2 činností na území strukturálně
postižených krajů

Aktuální fáze
Stav opatření
realizace
oproti
daného opatření
schválení

15 661,10
Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR,
KR,OR)
360,00
24 715,10 7 083,80
8 577,30
0,00
Výzvy s
Celková
ESIF
SR
KR, OR
vyhlášení
zbývající
m 2018 a
alokace
vyhodnoce opatření v
ním v 2019
mil. Kč
2019+

MD

MD

Podpora rozvoje podnikatelských
aktivit ve strukturálně postižených
A.1 II.A.1.1 regionech prostřednictvím investic do Nadregionální
nemovitého majetku (bonifikace výzev
OPPIK - Nemovitosti)
Zvýšení hospodářského přínosu
cestovního ruchu ve specifických
Nadregionální
A.2 II.A.2.1
lokalitách strukturálně postižených
regionů

Gesce
+

3 758,39
Zdroj financování 2018 (ESIF, SR,
KR,OR)
24 117,30
3 027,08
3 733,97
2 345,30 1 389,09 24,00
Již bylo
Již bylo
ESIF
SR
KR, OR
přiřazeno ke přiřazeno ke
Alokace daného konkrétním
konkrétním
opatření v mil. projektům v projektům v
Kč
mil. Kč v roce mil. Kč v roce
2017
2018

Toto opatření bylo s ohledem na výsledky jednání k opatření I. C.1.8 sloučeno s tímto
opatřením do opatření III.C.2.3 zejména s ohledem na obdobné výstupy a podporu v
gesci MŠMT pro vybrané aktivity těchto opatření.
Se zástupci MŠMT je naplňování opatření koordinováno. Je dohodnuto, že do
naplňování opatření se aktivně zapojí Národní ústav pro vzdělávání, který ve spolupráci
s pakty zaměstnanosti jednotlivých strukturálně postižených krajů a krajskou
samosprávou otevře komunikaci k vybraným středním školám – centrům celoživotního
učení – tak, aby mohly být vyhodnoceny možnosti pro zajištění dalšího rozvoje,
fungování a financování činnosti center celoživotního učení, resp. ustavení těchto
center v lokalitách, kde tyto dosud nefungují.

Počet nově vytvořených míst pro lidi s
vysokou kvalifikací v soukromém sektoru
Počet zíkaných profesních kvalifikací
Počet získaných certifikací pro
přenositelné kompetence

www.restartregionu.cz
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Realizace probíhá - není nutná další
změna
Naplněno/běží výzvy
Součeno do navazujících opatření,
aktualizováno, zrušeno

Č.
Pilíř SC opatřen
í

D

E.1

E

E.2

E.2

E

E.2

E

E.3

E

E

E

E

Region

Podpora modernizace výuky a obnovy a
D.2 II.D.2.2 rozvoje materiálně-technického zázemí Nadregionální
škol a školských zařízení

E

E

Název opatření

E.3

E.4

E.4

E.4

Podpora komunitního života a
sociálních služeb
Podpora zdravotnictví ve strukturálně
postižených regionech – obnova
II.E.2.1
rozvoje materiálně-technické základny
– část A
Podpora zdravotnictví ve strukturálně
postižených regionech – Systémové
II.E.2.2 změny směřující k zajištění
kvalifikovaného zdravotnického
personálu – část B
Podpora integrace zahraničních
II.E.2.3
pracovníků
II.E.1.1

II.E.3.1

MMR

Nadregionální

MMR

Nadregionální

MZ

Nadregionální

Gesce
+

Doba
realizace

Nadregionální

MPSV

2018-2022

Rozpracování

2018-2020

Příprava

Aktualizace
Opatření beze
změny

2018-2021

Příprava

Opatření beze
změny

MV

MPSV

MMR

Mze,
MŠMT
,
MPSV, 2018-2030

F

F

F.1

Navýšení alokace programu 134 130 –
Rozvoj a obnova materiálně technické
II.E.4.2
základny státních kulturních zařízení
spravovaným Ministerstvem kultury.

MK

F.1

F.1

II.F.1.1 Zlepšit kvalitu ovzduší

II.F.1.3 Bezpečné kraje

II.F.1.4

Adaptace území na dopady změny
klimatu

Nadregionální

Nadregionální

Nadregionální

F.2

II.F.2.1 Odpadové hospodářství

Nadregionální

F.1

II.F.1.2

Snížení nebezpečnosti provozu –
Spolchemie

ÚK

Ze strany MPSV pro tyto oblasti je v platnosti možnost využít nástrojů APZ. Je nutné
celková aktivizace všech dotčených resortů.

Počet podpořených komunitních center
Počet podpořených zdravotnických
zařízení;
Počet pořízených přístrojů a zařízení.

Počet podpořených zdravotnických
zařízení;

Průměrný čas dojížďky za vybranými
službami;
Počet atraktivit nadregionálního
významu.

Připravuje se vznik pracovní skupiny, která by připravila plán realizovaných aktivit a
definování podmínek, které umožní tuto obnovu včetěn zahrnutí možností stávajících i
připravovaných dotačních titulů.

2019-2024

Rozpracování

Opatření beze
změny

MK se podařilo vyjednat podporu pro tento typ programu, tak aby jej bylo možné začít
v průběhu roku 2020 postupně naplňovat.

1 085

1 085

2019-2024

Rozpracování

Opatření beze
změny

MK se podařilo vyjednat podporu pro tento typ programu, tak aby jej bylo možné začít
v průběhu roku 2020 postupně naplňovat.

835

835

MK

MŽP

MMR

MŽP

Rozpracování

Opatření beze
změny

MK se podařilo vyjednat podporu pro tento typ programu, tak aby jej bylo možné začít
v průběhu roku 2020 postupně naplňovat.
Toto opatření obsahuje řadu dílčích aktivit v první fázi realizace tohoto opatření se v
rámci realokací podařilo vyhlásit specifickou výzvu na Snížení znečištění ze
stacionárních zdrojů ve výši 1 mld. Kč v programu OP ŽP a zahájit přípravu výzvy na
Bezemisní a nízkoemisní dopravu v rámci progrmau IROP ve výši 1,8 mld. Kč a také
navýšení prostředků v rámci již uzavřené výzvy č. 20 a dojde k uspokojení všech
zbývajících projektů v této výzvě.
Další aktivity směřující k naplnění je pokračování tzv. kotlíkových dotací, kde došlo k
částečné změně podmínek. Tyto aktivity tak naplňují toto opatření v bodě a),b) a d).
Další oblasti tohto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.

MD,
MPO,
MMR,
MF

2018-2020

Rozpracování

Opatření beze
změny

2018-2021

Příprava

Opatření beze
změny

1 050

2 800

MV,
MŽP

Příprava

Opatření beze
změny

Je nutná aktivizace činností spojených s tímto opatřením.
V gesci MŽP jsou vyhlašovány či dobíhají výzvy zaměřené na nakládání s dešťovou
vodou a také zaměřené na Zkvalitňování prostředí v sídlech. V těchto oblastech
podproy zatím není potřeba specifickýchh výzev, jelikož alokace výzev určených pro
celou ČR nebývají výrazně překročeny a při splnění podmínek se daří uspokojit většinu
žadatelů.
Dále se nakládání se srážkou vodou bylo zařazeno mezi způsobilé výdaje v programu
OP PIK v programu NEMOVITOSTI.
Další oblasti tohto opatření zatím zůstávají v platnosti a čeká se na jejich naplnění.

Příprava

Opatření beze
změny

Nutná aktivizace a ověření využívání dostupných nástrojů na podporu třídění a
nakládání s odpady jako předstupně jejich skládkování a v budoucnu umožňující jejich
energetické využití.

MPO,
MMR,
MZe

MŽP

Příprava

Opatření beze
změny

1 050

2 800

Ppočet soukromých služeb a vybavenosti
v území, které vzniknou bez veřejné
podpory v důsledku komplexní obnovy
daného území;
Druhová pestrost soukromých služeb a
vybavenosti v území, které vzniknou bez
veřejné podpory v důsledku komplexní
Vyhlášená výzva
Počet podaných žádostí o dotaci
Počet úspěšných žádostí o dotaci
Podpora identifikace s regionem
Podpora pozitivního image regionů
Vyhlášená výzva
Počet podaných žádostí o dotaci
Počet úspěšných žádostí o dotaci
Podpora identifikace s regionem
Podpora pozitivního image regionů

Vyhlášená výzva
Počet podaných žádostí o dotaci
Počet úspěšných žádostí o dotaci
Podpora identifikace s regionem
Podpora pozitivního image regionů

Vyhlášené dotační programy
Počet podaných žádostí o dotaci
Počet úspěšných žádostí o dotaci
Procento plochy území s překročenými
imisními limity
(tj. limity pro kvalitu ovzduší).
Počet nově vytvořených vzdělávacích
nástrojů;
Počet nových informačních nástrojů;
Počet nových výzkumných projektů v
oblasti bezpečnosti;
Počet nových evidencí/databází
zdravotních rizik.
Objem investic zahrnující adaptační
opatření;
Tematické zaměření výzkumu na oblast
adaptací na dopady;
Počet adaptačních strategií a akčních
plánů;
Počet adaptovaných budov;
Zlepšení životního prostředí v kraji;
Plocha nové funkční zeleně;
Využití materiálového a energetického
potenciálu v odpadech;
Odklon odpadů ze skládek;
Zvýšení pozitivního image regionu.
Snížení celkové rozlohy ekologických
zátěží v MSK, ULK a KVK.
Indikátory sledované studií
proveditelnosti:
Počet a rozloha kontaminovaných míst
(jednotky, ha);
Počet a rozloha revitalizovaných míst
(jednotky, ha).

MŽP

2018-2019

Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření

309

Opatření beze
změny

2018-2026

F

Opatření beze
změny

309

Příprava

2018-2027

F

Opatření beze
změny
Opatření beze
změny

Indikátory výstupu

Počet podpořených škol;
Kapacita podporovaných škol a školských
zařízení;
Počet vybavených laboratoří a odborných
učeben.

2019-2023

2019-2021

F

Příprava

Opatření je částečně naplněno prostřednictvím připravované specifické výzvy určené
pro základní školy ve strukturálně postižených regionech v programu IROP. A také
uspokojením projektů v zásobnících výzev č. 46 a 47 programu IROP, kdy tyto aktivity
jsou možné zejména díky realokacím ve prospěch tohoto operačního programu. Daná
opatření se však z pohledu regionů jeví jako nedostatečná, jelikož se nedaří nalézt
zdroje pro projekty v oblati Středních škol. Tato situace vyústila v definování
strategických projektů tématicky společných pro všechny tři regiony zaměřených na
problematiku středního školství. Toto opatření je tak potřeba aktualizovat a nově bude
jeho část směřována na střední školy v rámci opatření III.D.2.1.
Za MŠMT výzvy na plnění naplánovaných opatření jsou vytvářeny na základě
potřebnosti škol, které jsou datově podloženy. Současně je každá výzva opakovaně
projednávána se zástupci krajů na pravidelných měsíčních jednání. ŘO OP VVV
průběžně vyhodnocuje efektivitu KAP a MAP v regionech a to prostřednictvím evaluace
akčního plánování a také analýzou sebehodnotících zpráv realizačních týmů.
Toto opatření a jeho cíle nebyly stávajícími opatřeními a ani pokračujícími výzvami v
IROPu naplněny a jejich potřeba trvá zejména v ÚK a KVK.

15 661,10
Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR,
KR,OR)
360,00
24 715,10 7 083,80
8 577,30
0,00
Výzvy s
Celková
ESIF
SR
KR, OR
vyhlášení
zbývající
m 2018 a
alokace
vyhodnoce opatření v
ním v 2019
mil. Kč
2019+

MMR

MK

Navýšení alokace Programu záchrany
architektonického dědictví Ministerstva
kultury a úprava zásad programu s
Nadregionální
II.E.4.3
ohledem na potřeby specifických
nemovitých kulturních památek ve
strukturálně postižených krajích

Příprava

2019 Příprava

Komentář k naplňování daného opatření

Čeká se na vznik nového dotačního programu ze strany MZ, které základní body tohoto
programu řeší s MF se snahou o vypořádání připomínek tohoto ministerstva.
V tomto opatření zatím neprobíhají žádná jednání, jeho aktivity trvají s tím, že MZ
nezávisle na tomto opatření realizuje dílčí kroky k podpře vybraných oblastí
zdravotnictví napříč celou ČR - podpora praktických lékařů atp. Je však potřeba dále
nastavit systémovou podporu na zajištění potřebného zdravotnického personálu ve
strukturálně postižených regionech.
Tato opatření zatím nebyla naplněna došlo pouze k dílčím krokům, kdy jedním z nich
byla v roce 2018 ze strany FDV realizace projektu "Podpora cizincům"

MZ

Navýšení alokace programu Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické
Nadregionální
II.E.4.1 základny regionálních kulturních
zařízení, církví a náboženských
společností, který má ve správě

Nadregionální

Aktuální fáze
Stav opatření
realizace
oproti
daného opatření
schválení

MPSV,
MPO,
MK

2018-2019
Nadregionální

Podpora rozvoje venkovských oblastí
Nadregionální
ve strukturálně postižených regionech

II.E.3.2 Komplexní obnova sídlišť

Gesce

3 758,39
Zdroj financování 2018 (ESIF, SR,
KR,OR)
24 117,30
3 027,08
3 733,97
2 345,30 1 389,09 24,00
Již bylo
Již bylo
ESIF
SR
KR, OR
přiřazeno ke přiřazeno ke
Alokace daného konkrétním
konkrétním
opatření v mil. projektům v projektům v
Kč
mil. Kč v roce mil. Kč v roce
2017
2018

Opatření trvá dojde k iniciaci jednání s dotčeným resortem

www.restartregionu.cz
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Realizace probíhá - není nutná další
změna
Naplněno/běží výzvy
Součeno do navazujících opatření,
aktualizováno, zrušeno

Č.
Pilíř SC opatřen
í

G

Název opatření

Komplex opatření k opravám
významných dopravních úseků silnic II.
G.1 II.G.1.1 a III. třídy, napojení rozvojových,
Nadregionální
průmyslových a podnikatelských areálů
na silniční infrastrukturu
Systémový přístup k plánování služeb
související s kamionovou dopravou

G

G.1 II.G.1.2

G

Napojení Podkrušnohorské výsypky u
Sokolova na veřejnou dopravní
G.1 II.G.1.3
infrastrukturu v Karlovarském kraji z
důvodu umožnění její revitalizace

G

Region

G.2 II.G.2.3 Digitální technické mapování

ÚK

KVK

KVK

Gesce

MD

Gesce
+

Doba
realizace

MMR
2019-2023

MD

G.2 II.G.2.1

Chytřejší Moravskoslezský kraj – ICT
infrastruktura pro 21. století

MSK

Zrušeno

Komentář k naplňování daného opatření

2019-2020

Rozpracování

Opatření beze
změny

2018-2019

Rozpracování

Opatření beze
změny

Dané opatření se podařilo naplnit a příprava realizace dále probíhá.

MD

ČÚZK

Zrušeno

Příprava

Indikátory výstupu

Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření

Neběží a
potřebuje
změnu/Zrušeno

Opatření beze
změny

Analýza legislativy, dotačních možností
Úspora pohonných hmot při přepravě
nákladu/zboží a osob;
Počet nehod;

Zpracovaná projektová dokumentace a
její předložení

Opatření bude realizováno jiným způsobem.
Všechny kraje budou koordinovaně v roce 2020 předkládat projekt na základě výzvy v
Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020,
prioritní osa 4. Konkrétně se bude jednat o výzvu „Vysokorychlostní internet III. výzva Tvorba digitálních technických map“, kterou podle harmonogramu výzev OP PIK na rok
2019 vypíše MPO v listopadu 2019.
Do programového dokumentu již byla doplněna podporovaná aktivita: Pořízení
digitálních technických map. Cílem této podporované aktivity je prostřednictvím
digitálních technických map krajů usnadnit a podpořit zavádění vysokorychlostních sítí
podporou společného využívání existující infrastruktury a zefektivnit budování nové
NGA infrastruktury, aby bylo možné tyto sítě zavádět s nižšími náklady. V rámci tohoto
programu bude ČÚZK předkládat projekt na pořízení ortofota s rozlišením
charakterizovaným velikostí pixelu 0,125 m v úrovni terénu, a to pro celé území státu.
Takto pořízené orotofoto bude zdarma k dispozici všem institucím veřejné správy.
Doba vyřízení požadavku/žádosti;
Objem dostupných dat;
Dostupnost informací a znalostí pro
krizové řízení a rozhodování složek IZS;
Dostupnost informací a znalostí pro řízení
a rozhodování samospráv.

MPO

2018-2023

15 661,10
Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR,
KR,OR)
360,00
24 715,10 7 083,80
8 577,30
0,00
Výzvy s
Celková
ESIF
SR
KR, OR
vyhlášení
zbývající
m 2018 a
alokace
vyhodnoce opatření v
ním v 2019
mil. Kč
2019+

Neběží a
potřebuje
Toto opatření se z důvodů nemožnosti v současné době připravit systémové řešení
změnu/Zrušeno transformuje do opatření III.G.1.1
Koncepce odpočívek je již schválená – definuje harmonogram výstavby,
rozpracovanost jednotlivých odpočívek. Část opatření týkající se legislativy, daná
analýza bude provedena v souladu s harmonogramem.

MMR,
MPO

2018-2022

G

Aktuální fáze
Stav opatření
realizace
oproti
daného opatření
schválení

3 758,39
Zdroj financování 2018 (ESIF, SR,
KR,OR)
24 117,30
3 027,08
3 733,97
2 345,30 1 389,09 24,00
Již bylo
Již bylo
ESIF
SR
KR, OR
přiřazeno ke přiřazeno ke
Alokace daného konkrétním
konkrétním
opatření v mil. projektům v projektům v
Kč
mil. Kč v roce mil. Kč v roce
2017
2018

Ze strany MSK probíhají přípravná jednání s resortem.
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Realizace probíhá - není nutná další
změna
Naplněno/běží výzvy
Součeno do navazujících opatření,
aktualizováno, zrušeno

Č.
Pilíř SC opatřen
í

A
B

B

Název opatření

A.1

Podpora poradenství a služeb na podporu
III.A.1.1 podnikání a investorů (zejména s vyšší
přidanou hodnotou)

B.2

Finanční nástroj JESSICA II. pro
III.B.2.1
Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

B.2

Program na zajištění nabídky průmyslových
III.B.2.2 ploch typu greenfield a zlepšování kvality a
využitelnosti stávajících průmyslových zón

C

C.2

Programy na podporu aplikovaného
III.C.2.1 výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
ve strukturálně postižených regionech

C

C.2

III.C.2.2

C

C.2

III.C.2.3

C

C.2

III.C.2.4

D

D.1 III.D.1.1

Podpora vysoce kvalifikovaných lidských
zdrojů pro MSK, ÚK a KVK
Specifická podpora výzkumu ve strukturálně
postižených regionech
Podpora VaV infrastruktury
Financování provozu regionálních pracovišť
veřejných vysokých škol na území
Karlovarského a Ústeckého kraje
Podpora modernizace výuky a obnovy a
rozvoje materiálně-technického zázemí škol
a školských zařízení
Podpora rozvoje vysokého školství
Podpora rozvoje Integrovaného
záchranného systému

D

D.2 III.D.2.1

D

D.2 III.D.2.2

E

E.2

III.E.2.1

E

E.3

III.E.3.1 Specifická podpora bydlení a bytové politiky

F

F.2

F

F.2

III.F.2.1 Odpadové hospodářství II
Specifické brownfieldy pro přípravu studií
III.F.2.2
využitelnosti

G

G.1 III.G.1.1

G

G.2

Dopravní napojení strategického významu
ve strukturálně postižených regionech

Příprava analýzy možností úpravy daňové
III.G.2.1 soustavy pro zajištění rovnoměrného
regionálního rozvoje České republiky

Region

Gesce

Gesce
+

Doba
realizace

Aktuální fáze
Stav opatření
realizace
oproti
daného opatření
schválení

Komentář k naplňování daného opatření

3 758,39
Zdroj financování 2018 (ESIF, SR,
KR,OR)
24 117,30
3 027,08
3 733,97
2 345,30 1 389,09 24,00
Již bylo
Již bylo
ESIF
SR
KR, OR
přiřazeno ke přiřazeno ke
Alokace daného konkrétním
konkrétním
opatření v mil. projektům v projektům v
Kč
mil. Kč v roce mil. Kč v roce
2017
2018

15 661,10
Zdroj financování 2019+ (ESIF, SR,
KR,OR)
360,00
24 715,10 7 083,80
8 577,30
0,00
Výzvy s
Celková
ESIF
SR
KR, OR
vyhlášení
zbývající
m 2018 a
alokace
vyhodnoce opatření v
ním v 2019
mil. Kč
2019+

Indikátory výstupu

Přínos k naplňování strategického cíle a také naplnění opatření

MPO

2020-2025

Příprava

MMR 2019-2030

Příprava

2020-2025

Příprava

2019-2026

Příprava

2019-2030

Příprava

2019-2030
2019-2026

Příprava
Příprava

2019-2030

Příprava

MŠMT 2019-2023
2019-2027

Příprava
Příprava

MMR 2020-2023

Příprava

MŽP

2019-2022
2020-2028

Příprava
Příprava

2019-2020

Příprava

MMR 2019-2022

Příprava

MF

Příprava

Nadregionální
MPO

Nadregionální
MPO

Nadregionální
MŽP

Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální

MPO
MŠMT
MPO

MPO,
MD,
TA ČR
MZV,
MŠMT
MD,
TA ČR
MŠMT

MŠMT

Nadregionální
MMR

Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální
Nadregionální

MŠMT
MV
MMR
MŽP
MMR
MD

Nadregionální
MMR

Nadregionální

2020-2021
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