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Proměna struktury hospodářství, 
rychlejší hospodářský růst a zastavení zaostávání krajů 

Identita – posílení sounáležitosti a sebevědomí obyvatel 
Image – zlepšené vnímání krajů okolím: návštěvníky, investory, talenty 

 

 

Pilíř Infrastruktura a veřejná správa 
Kvalitnější infrastruktura pro podnikání, lákání investic a řešení sociálního vyloučení. Lepší kvalita služeb veřejné správy pro podnikatele a občany 

Pilíř  
Podnikání  a 

inovace 
Rostoucí podniky 

schopné  se 
vyrovnávat se 
změnami  na 

globálních trzích. 

Pilíř Přímé  
zahraniční  
investice 

Více přímých 
zahraničních  investic s 

vyšší přidanou  
hodnotou. 

Pilíř  
Výzkum  a 

vývoj 
Výzkum a vývoj s 

většími  přínosy pro 
hospodářství. 

Pilíř Lidské  
zdroje 

Kompetentní lidé pro  
průmysl, služby a 
veřejnou  správu. 

Pilíř  Sociální  
stabilizace 
Odstranění bariér 

rozvoje  souvisejících 
se sociální  

nestabilitou. 

Pilíř Životní prostředí 
Kvalitnější životní prostředí. Revitalizovaná a regenerovaná území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel 

 

Pilíř Implementace 
Víceúrovňová spolupráce veřejné správy; Využití stávajících programů a finančních zdrojů,  doplněných v případě potřeby novými; Odborné řízení 

implementace a zodpovědnost za výsledky. 
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Postup přípravy 1. Akčního plánu 

I. etapa (01 – 03/2017) 
•Sběr a hodnocení námětů 
•Rozpracování námětů do projektových fiší 
•Projednání v pracovních skupinách 
•Schválení v Krajských dozorčích radách 
= regionální akční plány 

II. etapa (03 – 05/2017) 
•Zpracování návrhů pro jednotlivé kraje do  
Souhrnného akčního plánu 
•Mezirezortní připomínkové řízení 
•Projednání v RHSD ČR 
•Konference pro Strategii restrukturalizace 

III. etapa (06/ 2017) 

•Akční plán restrukturalizace MSK, ÚK a KVK  
bude předložen Vládě ČR k projednání. 
•V případě schválení, bude podepsána dohoda 
mezi Vládou a regiony. 

IV. etapa (06 – 12/2017) 

•Podpora při naplňování, vyhodnocování,  
přípravě a aktualizaci Akčního plánu. 

 
Každý rok bude k datu 31. 5.  předkládána 
vládě aktualizace  Akčního plánu. 
 



Akční plán  - členění opatření 

Z pohledu charakteru opatření: 
• Systémová a legislativní opatření 
• Opatření finančního charakteru 
 

Z pohledu regionálního zaměření: 
• Nadregionální programy a opatření 
• Specifické programy a opatření pro jednotlivé kraje 

 
Dále je definován tzv. Zásobník opatření - pro 2. Akční plán existuje zásobník opatření, 
která budou dále rozpracovávána. 
 
1. Akční plán po mezirezortním připomínkovém řízení obsahuje 65 opatření: 
• 54 nadregionálních, 
• 9 regionálně specifických pro Ústecký a Karlovarský kraj a 2 regionálně specifické pro 

Moravskoslezský kraj 

 

 



Finanční náročnost opatření 

 Období 
   

Celkem  
Nároky na resorty 

ESIF Privatizační fond 

Alokované  Zvýšené  

2017 6 090 5 499 20 171 400 

2018 11 440 7 493 1 742 1 405 800 

2019+ 25 029 - 16 992 6 837 1 200 

     

   údaje v mil. Kč 
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Rostoucí podniky schopné se vyrovnávat  se 
změnami na globálních trzích 

PILÍŘ A: PODNIKÁNÍ A INOVACE 

A.1 Růst podniků a  
jejich pronikání na nové  
trhy, vyšší odolnost při 

změnách na trzích 

A.2 Vznik nových firem  
a jejich větší úspěšnost 

A.3 Vyšší inovační  
výkonnost ekonomiky,  
více inovativních firem 

A.4 Stabilizace a rozvoj  
stávajících velkých firem 
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Í  • Program na podporu modernizace technologií firem -Technologie 

• Exportní vzdělávání – posílení kapacit a služeb podpory exportu 

• Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či 
potenciálních podnikatelských záměrů 

• Rozvoj podnikatelského poradenství CzechInvestu 

• Podprogram programu TREND  na podporu kolaborativního výzkumu firem pro 
strukturálně postižené kraje 
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Více přímých (zahraničních) investic,  
zejména s vyšší přidanou hodnotou 

B.1 Kvalitní a atraktivní  
podnikatelské prostředí vlídné k 

investorům 

B.2 Nabídka kvalitních a  
dostupných průmyslových /  
podnikatelských nemovitostí 

B.3 Kvalitní a profesionální služby  
pro vnější investory 

PILÍŘ B: PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE 

• Vzdělávání v oblasti rozvoje místních ekonomik, lákání investic a podpory podnikání 

• Program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů vč. navýšení alokace tohoto 
programu 

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

• Komplexní opatření k rozvoji regionální politiky Aftercare 

• Regionálně specifické opatření : JESSICA Moravskoslezsko II 
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PILÍŘ C: VÝZKUM A VÝVOJ 
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• Specificky zaměřené podprogramy v rámci programů TAČR 

Např. program na podporu bilaterární spolupráce v aplikovaném výzkumu vč. 
přeshraniční spolupráce 

• Program získávání expertů pro krajskou VaV excelenci 

• Analýza potenciálu a reálných možností využití geotermální energie ve 
všech dotčených krajích 

• Zásobník 2.AP-Regionálně specifické opatření: Centrum kompetencí pro 
smart řešení s důrazem na ekologickou energetiku a inteligentní řízení 
dopravy  
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Podpořit růst inovační výkonnosti výzkumem  a 
vývojem s většími přínosy pro hospodářství 

C.1 Otevřenější a relevantnější VaV C.2 Výkonnější a atraktivnější VaV 
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PILÍŘ D: LIDSKÉ ZDROJE 
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Kompetentní lidé pro průmysl,  
služby a veřejnou správu 

D.1 Více lepších  
pracovních příležitostí 

(high-skilled) 

D.2 Více obyvatel lépe  
připravených na práci 
(medium-skilled) 

D.3 Více obyvatel lépe  
motivovaných k práci 
(low-skilled) 

D.4 Více obyvatel  
lépe připravených a  
více motivovaných 

k podnikání 
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• Cílené komplementární výzvy z OP VVV pro VŠ  - infrastruktura 

• Revize systému investičních pobídek v rámci zákona o zaměstnanosti 

• Komplex opatření od podpory kariérového poradenství, přes predikci trhu práce až po 
přípravu zaměstnanců na průmysl 4.0 , tranzitní sociální podniky a další 
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PILÍŘ E: SOCIÁLNÍ STABILIZACE 
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Odstranění bariér rozvoje souvisejících se sociální nestabilitou  a 
lepší využití lidského potenciálu k proměně a rozvoji krajů 

E.1 Stabilizace sociální  
situace a snížení  
sociálních rozdílů 

E.2 Zvýšení bezpečnosti  
a pocitu bezpečí 

E.3 Zvýšení atraktivity  
bydlení (a zajištění  
kvalitní občanské 

vybavenosti) 

E.4 Zvýšení patriotismu  
a aktivního životního 

stylu 
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• Komplex opatření k řešení problematiky zadlužení 

• Tento pilíř dále obsahuje opatření řešící sociální aspekty, které nemají přímou vazbu na 
podnikání, ale přispívají k sociální stabilizaci regionu ( např. vzdělávání dětí ze sociálně 
slabších rodin, podpora rozvoje existujících kulturních institucí) 
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PILÍŘ F: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

C
ÍL

 
ST

R
AT

EG
IC

K
É 

C
ÍL

E 

Kvalitnější životní prostředí. Revitalizovaná a 
regenerovaná  území pro lepší podnikání a zdravější 

život obyvatel 

F.1 Revitalizovat a regenerovat území  
silně zasažené těžební a průmyslovou 

činností 

F.2 Regenerovat rozvojová, deprivovaná  
nebo periferní území v sídlech s vysokou 

koncentrací obyvatel 
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• Akcelerace programu na řešení sanace ekologických škod – závazky vyplývající z privatizačních 
smluv (kompetence MF ČR) 

• Návrh programu revitalizace / resocializace již dříve rekultivovaných ploch a území po těžbě 

• Analýza potenciálu a reálných možností využití přečerpávacích elektráren na území strukturálně 
postižených krajů 

• Akcelerace a urychlení čerpání alokace programu na řešení ekologických škod dle Usnesení vlády 
ČR č.592 /2002 Sb – regionálně specifické opatření 

• Další opatření, která nemají přímou vazbu na podnikání ( např. program demolice v sociálně 
vyloučených lokalitách ) 
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PILÍŘ G: INFRASTRUKTURA A VEŘEJNÁ SPRÁVA 
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Kvalitnější infrastruktura a lepší kvalita služeb  
veřejné správy pro podnikatele a občany 

G.1 Dopravně propojit území tam, kde  
dochází k signifikantní bariéře pro rozvoj 

a růst 

G.2 Zefektivnit řízení a služby veřejné  
správy s využitím moderních technologií 
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• Dobudování úseků dálnic  a silnic I. třídy 

• Výstavba a modernizace silnic II. a III. třídy 

• Zkapacitnění a modernizace železničních tratí 
  
• Zásobník 2.AP-Regionálně specifické opatření: ICT 

infrastruktura – vysokorychlostní datová síť a technologické 
centrum, pokrytí kraje sítí internetu věcí 
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Kontakty odborného týmu  pro 
Moravskoslezský kraj 

Ing. Pavlína Kaletová 

krajská koordinátorka pro MSK 

pavlina.kaletova@czechinvest.org  telefon: 
603 294 283 

www.restartregionu.cz 
Facebookový profil: Restart Moravskoslezského kraje 

Formulář pro zasílání podnětů pro veřejnost:  
http://restartregionu.cz/5e31daffc47a5d6c-regionalni-iniciativy/ 
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Děkuji za pozornost 

Úřad zmocněnce vlády pro 
MSK, ÚK a KVK 

Doc.Ing. Jiří Cienciala, csc 


