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Restrukturalizace v Ústeckém kraji – strategické 
projekty

• Kraj chce pokračovat v restrukturalizačním procesu a to 
především realizací velkých strategických projektů, které svým 
rozsahem budou mít významný dopad na hospodářskou 
transformaci regionu.

• Regionální stálá konference a tripartia odsouhlasila 5 klíčových 
témat strategického významu – strategické projekty, které chce 
kraj v následujícím programovém období připravit a realizovat, 
případně iniciovat a podpořit realizaci u dalších regionálních 
partnerů (nositelů projektů).



Restrukturalizace v Ústeckém kraji – strategické 
projekty

• Přístup ÚK:

- Integrovanost projektů (provázanost „tvrdých“ investic a 
„měkkých aktivit“, partnerství)  synergický efekt

- Spolupráce subjektů a shoda v území

- Podpora nositelů projektů (zajištění absorpční kapacity) 

- Orientace na lidské zdroje, VVI



Restrukturalizace v Ústeckém kraji – strategické 
projekty
• Jedná se o projekty v oblasti:

1. Zdravotnictví

2. Vzdělávání

3. Sanace a revitalizace území po těžbě

4. Alternativní zdroje vytápění 

5. Testování autonomních systémů

• Podpůrné projekty:

6. Podpora montánního turismu

7. Regenerace Východního nádraží Děčín 



1. Zdraví jako cesta k prosperitě uhelného regionu

Zdravotnictví jako 

veřejná služba

Rozvoj znalostní 

základny ve 

zdravotnictví
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2. Kvalifikované lidské zdroje

Modernizace 

vybavení SŠ 

technických oborů
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digitalizace
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3. Sanace a revitalizace území po těžbě

Jezero Most Jezero Milada

Infrastruktura pro celoroční využití jezer a okolí (inženýrské 
sítě, komunikace, parkoviště)
Infrastruktura k provozování volnočasových aktivit a aktivit 
cestovního ruchu (cyklostezky, pláže, přístaviště lodí apod.)



4. Alternativní zdroje vytápění

Příprava Ústeckého kraje na budoucí legislativní zákaz skládkování
směsného komunálního odpadu od roku 2030 a snížení ceny likvidace
odpadů – spolupráce s městy a obcemi (producenty odpadů) na území
kraje

Vybudování zařízení pro 
energetické využití odpadů 
jako náhrada za uhlí 
(spalovny odpadů)

Výzkum, vývoj v oblasti 

recyklace 



5. Testování autonomních systémů
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6. Podpora montánního turismu

Využití historických hornických památek a rozvoj nových možností využití 
tématu hornické a pohornické krajiny (příklad Podkrušnohorské technické 
muzeum, dobudování hornických tras) v rozvoji cestovního ruchu



7. Regenerace areálu východního nádraží Děčín

 Vybudování průmyslové zóny a rozvoj podnikatelských aktivit

 Vzdělávací centrum



Strategické projekty - financování

• Strategické projekty se budou skládat z řady dílčích projektů
investičního i neinvestičního charakteru, projekty budou integrované,
provázané, budou vytvářet synergický efekt – potřebují integrované
zdroje

• Snaha takovéto zdroje vyjednat na evropské i národní úrovni –
Evropské fondy, národní zdroje, finanční nástroje

• V rámci strategie RE:START budeme hledat finanční zdroje pro
financování těchto projektů, definování tzv. „bílých míst“ tedy oblastí,
která nebudou moci být financování z Evropských strukturálních
investičních fondů (ESIF), na tyto projekty získat finanční prostředky
z národních zdrojů



Mezinárodní spolupráce

• Využít příhraniční polohy regionu 
• Spolupráce zejména v těchto oblastech :

 Společné výzkumné projekty – např. testování autonomních 
systémů

 Výměna zkušeností s rekultivačními a revitalizačními projekty 
realizovaných na území po ukončené těžbě  

 Alternativní zdroje vytápění – přechod od uhelných elektráren na 
jiné energetické zdroje

 Programy přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, meziregionální 
spolupráce, komunitární programy Evropské komise 



Děkuji za pozornost.
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