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Strategie hospodářské restrukturalizace 
Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje

strukturálně postižené regiony

19. 10. 2015 projednán vládou postup přípravy Koncepce
hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK

MPO bylo uloženo:

koordinace činnosti meziresortního týmu, zpracování
souboru rozvojových opatření – podklad pro Strategii
hospodářské restrukturalizace MSK, ÚK a KVK

zpracování materiálu týkajícího se rozvoje a využití
průmyslových zón v ČR



Hlavní problémové oblasti Ústeckého kraje

vysoká míra nezaměstnanosti

nízká vzdělanostní úroveň

nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro průmyslové obory

slabý rozvoj podnikání

nedostatky v oblasti infrastruktury, zejména dopravní

slabá pozice v rozvoji výzkumu, vývoje a inovací

vysoký počet brownfieldů – nezbytná revitalizace

stav životního prostředí

nízká životní úroveň  



Podíl nezaměstnaných osob (PNO) na počtu obyvatel 
v krajích ČR k 31. 5. 2016

Ústecký kraj – 8,5 %, nejvyšší míra nezaměstnanosti v rámci ČR



Hlavní směry pomoci MSK, ÚK a KVK

tvorba a udržení pracovních míst podporou rozvoje podnikání

využívání výzkumu, vývoje a inovací pro zvýšení
konkurenceschopnosti výrobků a služeb

restrukturalizace školství, podpora technického vzdělávání

dobudování infrastruktury – dopravní napojení, průmyslové
zóny, legislativní podmínky

efektivní čerpání všech dostupných fondů, s důrazem na
zvýhodnění postižených regionů ÚK, MSK a KVK



Priority Ústeckého kraje

podnikání a zaměstnanost

životní prostředí

doprava

rekultivace a revitalizace

sociální vyloučené lokality 



Priorita Podnikání a zaměstnanost - nástroje

„Program podpory investic do nových výrobních zařízení
a zaměstnanosti ve strukturálně postižených regionech na
období 2017 – 2020“

synergie – investiční dotace do rozvoje podnikání
s podmínkou tvorby pracovních míst

vytvoření systému Teritoriálních paktů zaměstnanosti včetně
financování jejich aktivit – prevence nezaměstnanosti

tvorba programu na řešení brownfields v majetku samospráv
(výkup, sanace, využití pro rozvoj podnikání a služeb)



Investiční příležitosti pro strukturálně postižené 
regiony

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
2014 – 2020

řídicí orgán – MPO

alokace – 117 mld. CZK

Program podpory investic do nových výrobních zařízení
a zaměstnanosti ve strukturálně postižených regionech na období
2017 – 2020

ve fázi iniciativy (projednáno poradou vedení, zatím vládou
neschváleno)

gestorem - MPO

navrhovaný rozpočet – 300 mil. CZK ročně



Program podpory investic do nových výrobních zařízení 
a zaměstnanosti ve strukturálně postižených regionech 
na období 2017 – 2020

cíl = posílení rozvoje podnikání a snížení nezaměstnanosti ve
strukturálně postižených regionech

časově omezené výzvy (jednou ročně)

pořízení nových technologických celků, strojů, zařízení a informačních
systémů + vznik minimálně 1 nového pracovního místa

podpora – formou dotace max. 300 tis. Kč na 1 nově vytvořené
a obsazené pracovní místo

žadatel – FO, PO splňující definici MSP + min. 1 rok aktivní
podnikatelská historie

finanční nároky na státní rozpočet – do 1 200 mil. Kč v letech 2017 až
2020, navýšení kapitoly MPO



Operační program podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost

• 36,55 mld. CZK

• 31,2 % alokace
Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

• 24,11 mld. CZK

• 20,6 % alokace
Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků

• 32,89 mld. CZK

• 28,1 % alokace

Účinné nakládání energií, rozvoj energetické 
infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora 
zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií 
a druhotných surovin 

• 20,09 mld. CZK

• 17,2 % alokace

Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí 
k internetu a informačních a komunikačních 
technologií

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4



Zaměření OP PIK

rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních
kapacit a jejich propojení s okolním prostředím

podpora podnikání MSP v oborech s nižší znalostní intenzitou

snaha o posun k energeticky účinnému hospodářství

zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru

využívání obnovitelných zdrojů energie

modernizace energetické infrastruktury

zavádění nových nízkouhlíkových technologií

zavádění vysokorychlostního přístupu k internetu a rozšiřování
nabídky služeb informačních a komunikačních technologií



Zájem podnikatelů o prostředky z OP PIK

v roce 2015 vyhlášeno 39 výzev v hodnotě přes 26 mld. CZK
(bez projektů Technické pomoci)

zájem podnikatelů - k 30. 4. 2016 evidováno 4 200 žádostí
převyšujících 36,5 mld. CZK

plán MPO v roce 2016 – vyhlášení dalších cca 27 výzev
v objemu přes 35 mld. CZK

celkem bude za roky 2015 a 2016 vyhlášeno přes 50 % alokace
programu OP PIK



Podíl registrovaných projektů v rámci prioritních os 
OP PIK dle výše příspěvku Unie (v %) - stav k 7. 6. 2016

41%

27%

22%

9% 1%

Zdroj dat: MS2014+, stav k 7. 6. 2016 

Prioritní osa Příspěvek Unie (v CZK)

PO 1 28 190 463 418,34

PO 2 18 895 695 643,85

PO 3 14 872 209 167,45

PO 4 6 325 283 814,12

PO 5 (TP) 916 777 502,80

Celkem 69 200 429 546,56



Podíl registrovaných projektů v rámci prioritních os 
OP PIK dle počtu projektů (v %) - stav k 7.6.2016

Prioritní osa Počet projektů

PO 1 1 953

PO 2 3 109

PO 3 1 558

PO 4 553

PO 5 (TP) 16

Celkem 7 189

27%

43%

22%

8% 0%

Zdroj dat: MS2014+, stav k 7. 6. 2016; pozn.: procenta zaokrouhlena na celá čísla, u PO 5 podíl nižší než 1 %.  



Bonifikace strukturálně postižených regionů v OP PIK

zvýhodnění hospodářsky problémových regionů (celý MSK, ÚK
a KVK) a území s vysokou mírou nezaměstnanosti formou větší
bonifikace tohoto výběrového kritéria či zvýšeného horního
stropu dotace

v případě programu podpory Technologie je možná podpora
projektů realizovaných pouze ve výše uvedených regionech



Děkuji Vám za pozornost!


