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ÚVOD
Závěry 1. Podnikatelského fóra 
Ústeckého kraje 2015

 ⊲ Podpořit další příliv investic

 ⊲ Vytvořit podmínky pro expanzi místních firem

 ⊲ Podnítit zájem o studium přírodovědných a technický oborů

 ⊲ Zlepšit podmínky pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovací

 ⊲ Zlepšit image kraje a spolupráci regionálních partnerů

Příklady plnění...
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Investice na území 
Ústeckého kraje

 ⊲ v loňském roce bylo rozhodnuto 
o realizaci 15 investic na území 
ústeckého kraje v celkové výši 
více než 7 mld. Kč (podpora 
Agentury CzechInvest),

 ⊲ díky těmto novým investicím 
vznikne v Ústeckém kraji více než 
1 500 nových pracovních míst,

 ⊲ mj. došlo i k dořešení realizace investice 
společnosti Nexen v PZ Triangle,

 ⊲ probíhají jednání o příchodu 
dalších investorů,

 ⊲ významně investují i podniky 
v Ústeckém kraji již tradičně usídlené,

 ⊲ příklad – společnost UNIPETROL zahájila 
výstavbu nové polyetylénové jednotky. 

 ⊲ největší investici v historii 
českého petrochemického 
průmyslu - 8,5 mld. Kč. 

 ⊲ spuštění jednotky – polovina roku 2018.

ROZVOJOVÉ PLOCHY



ROZVOJOVÉ PLOCHY

Program  podpory 
regenerace a 
podnikatelského 
využití brownfieldů 

 ⊲ nový dotační program 
Ministerstva průmyslu a obchodu 
– schválen vládou ČR,

 ⊲ cíl a základní myšlenka - nejen 
řešení nebezpečných areálů a 
ploch, ale především jejich nové 
využití a tedy i hospodářské 
posílení znevýhodněných krajů,

 ⊲ realizace programu: 2017 – 2023,

 ⊲ alokace programu: 2 mld. Kč.
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Dotační program 
Ústeckého kraje 
„Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém 
kraji pro rok 2016”

 ⊲ cíl programu - vytvořit podmínky pro 
úspěšné nastartování inovací či zcela 
nových podnikatelských aktivit,

 ⊲ cílová skupina - malí začínající 
podnikatelé s bydlištěm, sídlem či 
provozem na území Ústeckého kraje,

 ⊲ alokace programu pro rok 
2016 – 4 000 000 Kč,

 ⊲ dotace: 30 000 – 200 000 Kč,

 ⊲ podporu v rámci programu 
získalo 27 záměrů.

Pro další podporu rozvoje 
podnikatelského prostředí vzniká 
v současné době Strategie rozvoje 
podnikání a průmyslu v Ústeckém kraji

PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ 
V ÚSTECKÉM KRAJI
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Program podpory investic 
do nových výrobních 
zařízení a zaměstnanosti 
ve strukturálně 
postižených regionech 
na období 2017 – 2020

 ⊲ nově připravovaný národní 
dotační program Ministerstva 
průmyslu a obchodu,

 ⊲ cíl programu - posílit rozvoj malých a 
středních podniků, vytvořit podmínky pro 
zřízení nových pracovních míst a snížit 
tak nezaměstnanost ve strukturálně 
postižených regionech (především 
na území Moravskoslezského, 
Ústeckého a Karlovarského kraje).

 ⊲ předpokládaná alokace 1,2 mld. Kč. 

 ⊲ předpokládané zahájení 
– přelom 2016/2017.
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Aktivity technologického 
parku NUPHARO

 ⊲ kampus Nupharo nabízí až 50 000 m² 
nejrůznějších prostor k pronájmu, 
včetně zařízení pro lehkou výrobu, 
mnoha kanceláří, zasedacích 
místností, konferenčního sálu, 
showroomu, ubytování, restaurace 
a kavárny, fitness a školky,

 ⊲ je členem Společnosti 
vědeckotechnických parků ČR,

 ⊲ lokalizace – výhodná poloha 
nedaleko Ústí nad Labem 
v bezprostřední blízkosti dálnice D8,
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Aktivity Inovačního 
centra Ústeckého kraje

 ⊲ funguje od podzimu roku 2015,

 ⊲ zakladatelé - Ústecký kraj, 
UJEP a Krajská hospodářská 
komora Ústeckého kraje,

 ⊲ cíle:

 ⊲ Podpora inovací - Konkurence-
schopnost stávajících podniků,

 ⊲ Podpora podnikání - Vznik 
nových firem a start-upů,

 ⊲ Podpora propojování - Transfer 
znalostí z výzkumných organizací 
a vysokých škol do firem,

 ⊲ cílové skupiny - studenti a začínající 
podnikatelé, MSP, výzkumné 
organizace, okrajově i velké podniky.
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Pokračování / dokončení 
výstavby dálničních 
komunikací

 ⊲ dálnice D8 – do konce roku 2016 
má dojít k zahájení provozu na 
zbývajícím úseku dálnice,

 ⊲ dálnice D7 – je v provozu v úsecích 
Praha – Slaný a Bitozeves – Nové 
Spořice. V provozu je i krátký dálniční 
obchvat obce Sulec (zbývající úseky 
jsou v různém stupni přípravy), 
ve druhé polovině letošního roku 
má dojít k zahájení výstavby úseku 
Postoloprty –  Bítozeves.

Zlepšování dopravní 
dostupnosti průmyslových 
zón v Ústeckém kraji

 ⊲ významné pro možnost dalšího 
rozvoje (příchod nových investorů, 
případné rozšiřování zón…), 

 ⊲ příklad - stavba obchvatu na silnici I/27 a 
s ním souvisejícího více než půlkilometrového 
přemostění u obce Velemyšleves na 
rozhraní okresu Most a Louny (investici 
> 500 mil. Kč) => lepší dostupnost Průmyslové 
zóny Joseph i Průmyslové zóny Triangle.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
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Rozvoj středního 
školství a jejich 
technického vybavení    

 ⊲ Ústecký kraj usiluje o zlepšování 
technického vybavení škol,

 ⊲ cíl – podporovat zájem dětí o studium 
přírodovědných a technických oborů,

 ⊲ v loňském roce byla úspěšně dokončena 
realizace projektu „Přírodovědné 
a technické vzdělávání Ústeckého 
kraje“ (OPVK, rozpočet > 146 mil. Kč) 

 ⊲ rozvoj materiálně-technického 
vybavení 12 SŠ

 ⊲ podpora spolupráce škol a 
spolupráce škol a firem.

 ⊲ rozvíjí se i spolupráce středních škol 
a vysokých škol (např. SPŠ Kadaň),

 ⊲ roste význam aktivit podniků – 
např. založení Střední průmyslové 
školy TOS VARNSDORF, s.r.o.

VZDĚLÁVÁNÍ



VZDĚLÁVÁNÍ

Rozvoj aktivit vysokých 
škol v Ústeckém kraji   

 ⊲ v kraji své aktivity dále úspěšně 
rozvíjí řada významných 
vysokých škol a univerzit,

 ⊲ příklady:

 ⊲ UJEP – realizace významných investic 
do zázemí a vybavení univerzity,

 ⊲ VŠCHT – Univerzitní centrum 
nově působící v areálu 
CHEMPARK v Záluží u Mostu, 

 ⊲ ČVUT – nový Mgr. obor Fakulty 
dopravní „Logistika a řízení 
dopravních procesů“,

 ⊲ VŠB Ostrava – výuka a další 
rozvoj unikátních oborů s 
velmi dobrou uplatnitelností 
absolventů přímo v regionu.

 ⊲ rozvoj spolupráce a mezioborové 
spolupráce vysokých škol,

 ⊲ reakce na Průmysl 4.0  
– mj. příprava projektového záměru 
ICT vzdělávacího střediska.
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Činnost Výzkumně-
vzdělávací platformy 
Ústeckého kraje   

 ⊲ vznikla v roce 2015 z iniciativy HSR-ÚK 
a regionální kanceláře zmocněnce vlády 
pro MSK,  ÚK a KVK jako kooperační 
oborové seskupení sdružující vysoké 
školy a další subjekty vědecko-
výzkumné, inovační a vzdělávací 
infrastruktury Ústeckého kraje,

 ⊲ cíl - posilovat rozvoj vědy, 
výzkumu, inovací a vzdělávání 
Ústeckého kraje a přispívat tak 
k celkovému rozvoji regionu.

Podpora vzniku nového 
programu na regionální 
podporu výzkumu a 
vývoje v Ústeckém kraji 

 ⊲ vyjednávání nového dotačního 
programu zaměřeného na specifickou 
podporu rozvoje výzkumně-vzdělávacích 
aktivit na území Ústeckého kraje,

 ⊲ cíl - řešit situaci, kdy celý region 
Severozápad má vlivem strukturálních 
faktorů v oblasti podpory výzkumu a 
vývoje dlouhodobě nevýhodnou pozici.

VĚDA, VÝZKUM, INOVACE



VĚDA, VÝZKUM, INOVACE

Aktivity UniCRE
 ⊲ UniCRE (Unipetrol Centre of 

Research and Education) je nové 
regionální výzkumné a vzdělávací 
centrum, které vybudoval VUANCH, 
a.s. (Výzkumný ústav anorganické 
chemie) v areálu CHEMPARK v Záluží 
u Mostu za podpory OP VaVPI,

 ⊲ jediná velká infrastruktura pro 
výzkum, experimentální vývoj a 
inovace v Ústeckém kraji,

 ⊲ hlavní výzkumné aktivity:
 ⊲ výzkum technologií pro efektivní a 

ekologicky šetrné využití energetických 
surovin ve výrobě motorových paliv

 ⊲ výzkum petrochemických technologií 
a postupů pro přípravu surovin pro 
výrobu polymerních materiálů

 ⊲ výzkum technologií pro trvale udržitelné 
využití obnovitelných energetických 
surovin a snižování emisí škodlivých látek

 ⊲ UniCRE je silně aplikačně 
orientováno, s přesahem do 
základního výzkumu i vývoje,

 ⊲ význam spolupráce s VŠCHT 
Praha – provoz univerzitního 
centra v rámci UniCRE.



ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2015 - 2016

Inovační vouchery 
Ústeckého kraje 2016

 ⊲ cíl - pomoci podnikatelským subjektům 
z regionu navázat spolupráci 
s výzkumnými organizacemi, podpořit 
výzkumně-vývojovou a inovační 
aktivitu a tím přispět ke zvýšení přidané 
hodnoty v regionální ekonomice,

 ⊲ dotace to až do hodnoty 120 000 Kč 
(max. 85 % způsobilých nákladů),

 ⊲ podporované aktivity design; 
modelování; optimalizace metod a 
procesů, vývoj materiálu, zařízení, 
prototypu; vývoj softwaru nebo 
hardwaru; testování, měření atpod.,

 ⊲ alokace programu pro rok 
2016 – 1 670 000 Kč,

 ⊲ v termínu bylo předloženo 
celkem 50 žádostí,

 ⊲ podporu v rámci programu 
získalo 15 žádostí.



Strategie hospodářské 
restrukturalizace 
Ústeckého kraje   

 ⊲ zadána Usnesením vlády České 
republiky č. 826 ze dne 19. října 2015,

 ⊲ cíl -  jasná identifikace problémů, se 
kterými se kraj potýká a definování 
rozvojových socio-ekonomických opatření,

 ⊲ součástí strategie bude akční plán řešení,

 ⊲ hotova analytická část, v současné době 
probíhá příprava návrhové části strategie. 

ROZVOJOVÁ VIZE 
ÚSTECKÉHO KRAJE
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ROZVOJOVÁ VIZE ÚSTECKÉHO KRAJE

Voda – příležitost pro 
rozvoj Ústeckého kraje   

 ⊲ voda je strategická surovina a 
zdroj – v Ústeckém kraji má velmi 
specifické postavení (průmysl, 
zemědělství, rekultivace),

 ⊲ nedostatek vody = rizika 
(socioekonomické dopady 
a hospodářské ztráty),

 ⊲ adaptace na klimatické změny a 
efektivní využití vody = příležitost,

 ⊲ voda jako příležitost: 

 ⊲ včasné využití všech 
příležitostí v různých oblastech 
hospodářství, výzkumu a                                             
vývoje, dopravy, cestovního 
ruchu i zdravotnictví, 

 ⊲ uplatnění specifického know-how kraje: 
efektivní využití vody jako strategické 
suroviny (energetika, výzkum, 
chemie, geologie, rekultivace, ……),

 ⊲ součást procesu změny 
image Ústeckého kraje.



Gabriela Nekolová
regionální zástupkyně zmocněnce 
vlády pro MSK, ÚK a KVK
a
předsedkyně Hospodářské  
a sociální rady ÚK

Tomáš Siviček
ředitel ICUK
a
vedoucí katedry  
ekonomie FSE UJEP

V ZASTOUPENÍ ZA REGIONÁLNÍ PARTNERY V ÚSTECKÉM KRAJI:

DĚKUJEME ZA POZORNOST!


