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NÁVRH PRIORIT HSR-ÚK PRO ROK 2018 

Průřezové priority 

Priority Opatření Aktivity 

Podpora a 
spolupráce na 
Akčním plánu 
hospodářské 
restrukturalizace 

Podpora implementace schválených opatření Akčního 
plánu hospodářské restrukturalizace a spolupráce na 
aktualizaci Akčního plánu. 

Přenos informací z Úřadu zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK na členy krajské tripartity, včetně členů 
okresních tripartit. Účast členů Výkonného výboru na Dozorčí radě programu RE:START Ústeckého 
kraje. Apelování na vládu při projednávání opatření. Diskutování potřebných opatření v regionu. 

Snižování 
vnitroregionálních 
disparit 

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. 

Prohlubování 
sociálního dialogu 

Komplexní rozvoj sociálního dialogu. Realizace pravidelného setkávání zástupců samosprávy, zaměstnavatelských a zaměstnaneckých 
organizací a jejich zapojení do spolurozhodování, především prostřednictvím jednání Předsednictva a 
Sněmu HSR-ÚK. 

Zlepšení image 
Ústeckého kraje 

Podpora aktivit rozvíjejících image regionu jako 
zajímavého a příjemného místa pro život a práci. 

Organizování konferencí a fór „Podnikatelské fórum“, „Sociální fórum“. Medializace a prezentace 
činností a úspěchů z regionu. Oceňování společensky odpovědných organizací Ústeckého kraje. 
Zveřejňování pozitivních informací prostřednictvím informačních kanálů HSR-ÚK   

Posílení 
společenské 
odpovědnosti 
organizací 

Rozvoj a podpora konkrétních aktivit společenské 
odpovědnosti v regionu, medializace společensky 
odpovědných činností. 

Přednáškové aktivity na školách, provoz CSR portálu www.csrportal.cz, účast v odborných skupinách 
k tématu CSR – při Paktu zaměstnanosti ÚK, Radě kvality. Každoroční vyhlašování Ceny Ústeckého 
kraje za společenskou odpovědnost. 

Posílení 
meziregionální a 
přeshraniční 
spolupráce 
zaměřené na rozvoj 
hospodářských, 
obchodních a 

Podpora aktivit rozvíjejících meziregionální a 
přeshraniční spolupráci a výměna zkušeností. 

Participace na přeshraničních projektech, v oblasti transferu technologií, obnovy krušných hor a dalších 
témat. Výměna a sdílení zkušeností při přípravě a realizaci hospodářské restrukturalizace se 
zahraničními partnery. Realizace Podnikatelského fóra s účastí zahraničních hostů. 
 
 

http://www.csrportal.cz/
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společenských 
aktivit 

Navázání 
spolupráce 
s krajskými 
tripartitami 
sousedních krajů 

Výměna zkušeností a spolupráce při řešení společných 
témat a problémů. 

Zahájení jednání s krajskými tripartitami sousedních krajů. Vytipování společných témat a problémů – 
např. dopravní infrastruktura, využívání odpadů apod. 

 

Tematické priority 

Rozvoj průmyslu a 
podnikání 

Prosazování a vytváření podmínek pro rozvoj podnikání 
v regionu 
 

Podpora Programu podpory Regenerace a podnikatelského využití brownfieldů. Podpora tvorby 
zlepšení podmínek pro průmyslové zóny na greenfieldech. Podporu maximální využití všech pozitivních 
efektů plynoucí z těžby lithia. Propagace podnikatelských a investičních příležitostí, především na 
Podnikatelském fóru.  

V oblasti energetiky prosazování optimální 
energetického mixu s  maximálně efektivním využitím 
tradičních i alternativních zdrojů.  

Řešení energetického využívání odpadů. Podpora využívání obnovitelných zdrojů. Podpora sítí 
centrálního zásobování teplem. Podpora vyváženého energetického mixu.  

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). 

Další rozvoj a stabilizace destinačních agentur. Podpora efektivního marketingu cestovního ruchu. 
Podpora regionálních produktů a služeb. Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu s důrazem na 
dobudování páteřní sítě cyklotras. 

Podpora rozvoje kongresového cestovního ruchu.  Podpora potencionálních možných míst pro kongresovou turistiku. 

Podpora podnikání v oboru lázeňství a balneologie. Podpora výzkumných projektů v oblasti lázeňství a balneologie. Pozitivní image lázeňských míst 
v regionu. 
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Zvýšení 
zaměstnanosti a 
eliminace 
sociálních 
problémů 

Rozvoj lidských zdrojů pro potřeby trhu práce, včetně 
tvorby podmínek pro udržení kvalifikované pracovní síly 
v regionu.   

Aktivity v rámci pracovní skupiny „Vzdělávání a konkurenceschopnost“ Paktu zaměstnanosti Ústeckého 
kraje a účast v projektech Operačního programu Zaměstnanost (prioritně projekt Observatoře trhu 
práce). 

Zlepšování podmínek pro rozvoj zaměstnanosti osob, 
které jsou vlivem svých charakteristik na trhu práce 
různým způsobem znevýhodněné.   

Zasazovat se o rozvoj aktivit, které zlepší přístup k zaměstnání pro osoby se specifickými 
znevýhodněními vč. prosazování konceptu rovných příležitostí na trhu práce. 

Řešení problémů chudoby a sociálního vyloučení včetně 
jejich negativních dopadů.  

Informační podpora dotačního programu „Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách“. 
Řešení problematiky exekucí jako jednoho z důvodů zvýšené nezaměstnanosti a zhoršeného 
sociálního statutu obyvatel v našem kraji. 
Podpora aktivit a projektů Ústeckého kraje, jednotlivých měst a obcí orientovaných na řešení 
problematiky chudoby a sociálního vyloučení. 

Řešení problematiky stárnutí populace a jeho 
předpokládaných socioekonomických dopadů. 

Zohlednění problematiky stárnutí populace v aktivitách v regionu. Iniciace vytvoření adaptační strategie 
kraje a podpory zohlednění této problematiky ve strategických dokumentech Ústeckého kraje i 
v programu RE:START. 

Zkvalitnění 
dopravní 
infrastruktury 

Urychlené dobudování strategické dopravní 
infrastruktury kraje s využitím silniční, železniční i vodní 
dopravy.  

- Jednání s odpovědnými orgány ve věci zajištění výstavby strategické dopravní infrastruktury, 
především v rámci Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace: 
-   napojení průmyslových zón na hlavní silniční tahy, 
- zkvalitnění napojení periferních částí kraje s jeho centrálními částmi, 
- zefektivnění dopravy uvnitř a v nejbližším okolí měst a snižování emisní zátěže (podpora 

meziměstské tramvajové dopravy  v úseku Most – Litvínov, vybudování železniční tratě Rumburk - 
Seifhennesdorf, 

- zasazování se o elektrifikaci železniční tratě Louka u Litvínova – Litvínov, 
- zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi. 

Rozvoj vzdělávání, 
výzkumu a vývoje 

Vytváření podmínek pro zkvalitnění vzdělávání na všech 
stupních počátečního vzdělávání s důrazem na obory 
potřebné pro trh práce.  
 

Zasazování se a spolupodílení na organizaci aktivit posilujících vazby struktury školství na potřeby 
místního trhu práce. Podílet se na diskusi systémových a legislativních změn v oblasti školství. 
Podílení se na organizaci akcí typu „Techdays“ napříč všemi okresy Ústeckého kraje. 
Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na všech stupních škol. 
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Podpora a propagace konceptu dalšího vzdělávání – mj. 
v kontextu kapacit a nástrojů představovaných Národní 
soustavou kvalifikací a Národní soustavou povolání. 

Propagace konceptu dalšího vzdělávání v rámci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje, včetně podpory 
maximálního využívání Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání. 

Vytváření podmínek pro rozvoj vysokého školství.  
 

Koordinace a podpora vytváření podmínek pro rozvoj vysokého školství v rámci HSR-ÚK iniciované a 
ustavené odborné Výzkumně-vzdělávací platformy, včetně naplňování opatření Akčního plánu 
hospodářské restrukturalizace. 

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

Podpora rozvoje výzkumu, vývoje a inovací v rámci HSR-ÚK iniciované a ustavené odborné Výzkumně-
vzdělávací platformy, iniciace vzniku Regionálního programu na podporu Výzkumu a vývoje. 

Rozvoj zemědělství Podpora regionálních produktů a služeb. Využívání regionálních produktů a služeb na realizovaných akcí hospodářských a sociálních rad 

Podpora zachování široké diverzity regionální produkce. Forma podpůrných aktivit bude upřesněna. 

Pomoc při řešení dopadů sucha. Pokračování činnosti odborné platformy věnované problematice vody a prosazování této tematiky jako 
významné pro řešení rozvoje Ústeckého kraje. 

Rekultivace a 
revitalizace krajiny 

Obnova krajiny zasažené těžbou hnědého uhlí a ostatní 
průmyslovou činností a využití nového potenciálu 
k rozvoji kraje.  

Spolupráce při naplňování koncepce následného využití rekultivovaných území.  
Podpora Likvidace brownfields a vytvoření průmyslových zón v Děčíně a ve Varnsdorfu. 
Zařazení tématu „Archivace rekultivací“ jako odborné téma k projednání na Předsednictvu HSR-ÚK 
 

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.  

Jednání odborné platformy „Voda v Ústeckém kraji“. 
Řešení otázky důlních vod. Podpora využití vody pro další rozvojový potenciál kraje. 

Prosazování revitalizace Krušných hor. Participace na realizaci vládního programu na revitalizaci Krušných hor schváleného v návaznosti na 
program RE:START. 

Zlepšení životního 
prostředí 

Podpora vzdělávání v oblasti efektivního a šetrného 
využití krajiny a přírodních zdrojů. 

Naplňování v rámci realizace vzdělávacích aktivit v oblasti společenské odpovědnosti. 

Prosazování snížení emisní zátěže způsobené 
dopravou. 

Podpora nízkoemisní dopravy ve městech a podpora výzkumu v této oblasti s využitím pro region 
specifických surovin (např. vodík, lithium). 

 


