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2. PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

O R G A N I Z Á T O Ř I

PROGRAM

8:30 – 9:00 / REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9:00 – 9:05 / PŘIVÍTÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
 ⊲ hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

9:05 – 12:15 / PODNIKATELSKÉ 
PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Podpora podnikání a investic ze strany státu
 ⊲ Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, 
Úřad vlády 

Regionální rozvoj podnikatelského prostředí 
Zhodnocení rozvoje podnikatelského 
prostředí v Ústeckém kraji

 ⊲ Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, Inovační 
centrum Ústeckého kraje

Panelová diskuze 
 ⊲ Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje, Technologická 

agentura České republiky, CzechInvest, Krajská 
hospodářská komora Ústeckého kraje, Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně, Sdružení pro zahraniční investice

Praktické zkušenosti firem 
 ⊲  Regionální firmy

Mezinárodní spolupráce 
 ⊲  Evropský parlament, Tëchnische Universität Dresden

12:15 – 13:30 / OBĚD 

1. DEN / PONDĚLÍ 13. 6. 2016

www.forumusteckykraj.cz

13. - 14. 6. 2016 / Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

13:30 – 15:00 / WORKSHOPY 1, 2

Workshop 1 – Podpora malého 
a středního podnikání

 ⊲  Hlavní prezentující: Sdružení pro zahraniční investice, 
CzechInvest, Ústecký kraj, Krajská hospodářská komora 
Ústeckého kraje, CzechTrade, Inovační centrum Ústeckého 
kraje, Asociace malých a středních podniků

Workshop 2 – Výzkum, vývoj, inovace
 ⊲  Hlavní prezentující: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum 

(UniCRE), regionální firmy, regionální vysoké školy, Inovační 
centrum Ústeckého kraje, Technologický park Nupharo

15:00 – 15:30 / COFFEE BREAK

15:30 – 17:00 / WORKSHOPY 3, 4

Workshop 3  – Využití brownfields 
pro průmysl a podnikání

 ⊲  Hlavní prezentující: Hospodářská a sociální rada Ústeckého 
kraje, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Ústecký 
kraj, Panattoni

Workshop 4 – Kvalifikovaná pracovní síla
 ⊲  Hlavní prezentující: Hospodářská a sociální rada Ústeckého 

kraje, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ústecký 
kraj, regionální střední školy, regionální vysoké školy, 
regionální vědecko-výzkumné instituce

17:00 / SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
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Vážení čtenáři,
dne 13. června se uskutečnilo Podnikatelské 
fórum Ústeckého kraje na podporu investic 
a podnikání, kterého jsem se rád zúčastnil. 
Podnikatelské fórum znamená nejen význam-
nou platformu pro výměnu názorů, zkuše-
ností, ale především podstatných informací 
pro rozvoj Ústeckého kraje, který podporuje 
i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jsem po-
těšen, že se uskutečnila tato konference, kde 
mohou vzniknout další podněty, jak obohatit 
podnikatelské prostředí v tomto kraji.

Novelou zákona o investičních pobídkách 
v roce 2015 ministerstvo zavedlo institut 
tzv. „zvýhodněných průmyslových zón“. 
Zvýhodněnou průmyslovou zónou je vládou 
schválená průmyslová zóna, ve které bude 
investorům nabízeno širší spektrum investič-
ních pobídek. V Ústeckém kraji je takovou 
zónou strategická průmyslová zóna „Most-

-Joseph“. Tato rozvojová plocha o velikosti 
320 hektarů se nachází v katastrálním území 
Havraň a byla vybudována v souvislosti 
s investičním záměrem společnosti NEMAK 
za finanční podpory státu na vybudování 
infrastruktury. Zároveň podporujeme i další 

rozvoj strategické průmyslové zóny „Triangle“ 
v Žatci.

Aktivně se zasazujeme o snižování adminis-
trativní zátěže pro podnikatele. Vytvořením 
Expertní skupiny pro snižování administra-
tivní zátěže podnikatelů, prosazovat vhodná 
opatření a prosadit je v rámci legislativního 
procesu. Program na podporu odstranění 
a podnikatelského využití brownfieldů má 
podpořit zlepšení v oblasti životního pro-
středí obyvatel, přispět k sanaci zanedbaných 
částí sídel a k rozvoji podnikání pomocí roz-
šíření nabídky podnikatelských nemovitostí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se uve-
denými aktivitami snaží napomoci nejen 
zlepšení podnikatelského prostředí v České 
republice, ale věnuje i náležitou pozornost 
strukturálně postiženým regionům s cílem 
řešit obtížnou situaci. Proto jsem potěšen 
činností a aktivitou Podnikatelské fóra, které 
přispívá k možnosti investování v otevřeném 
podnikatelském prostředí.

Ing. Jan Mládek, CSc. 

Ministr průmyslu a obchodu ČR
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Doplňující texty k prezentaci 
„Rozvoj podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji 2015–2016“  
použité v rámci 2. Podnikatelského fóra Ústeckého kraje

ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2015 - 2016

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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ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2015 - 2016

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.

Úvod
Závěry 1. Podnikatelského fóra Ústeckého 
kraje, které se uskutečnilo v září loňského 
roku, jasně potvrdily potenciál pro další 
možný rozvoj Ústeckého kraje. Zároveň však 
ukázaly na potřebu podpořit tento rozvoj 
prostřednictvím širokého spektra aktivit re-
alizovaných jak na regionální, tak národní 
úrovni. S odstupem několika měsíců je pak 
již možné konstatovat, že se řadu význam-
ných aktivit již podařilo iniciovat.

Rozvojové plochy
Díky koordinované práci řady subjektů, 
mezi kterými hraje významnou úlohu Agen-
tura Czechinvest, se daří do Ústeckého kraje 
umisťovat množství významných investic, 
které podporují růst místní ekonomiky, roz-
víjí zaměstnanost a celkově se tak podílejí 
na zvyšování prosperity a kvality života 
v Ústeckém kraji. Velkým pozitivem je i sku-
tečnost, že významné investice v regionu 
realizují nejen nově příchozí společnosti, 
ale i subjekty, které jsou v kraji již tradičně 
a dlouhodobě usídleny. Svým způsobem 
tyto firmy jasně indikují, že ve svém půso-
bení v Ústeckém kraji vidí jasnou a dlouho-
dobou perspektivu.

Program podpory rege-
nerace a podnikatelského 
využití brownfieldů
Úsilím zástupců řady měst a obcí, občan-
skoprávních organizací, zástupců firem 
i neziskového sektoru se podařilo v koordi-
naci Hospodářské a sociální rady Ústeckého 
kraje a vládního zmocněnce pro Moravsko-
slezský, Ústecký a Karlovarský kraj podní-
tit přípravu a schválení nového dotačního 
titulu, který v příštích letech pomůže řešit 
palčivý problém existence mnoha nevyu-
žitých, zanedbaných či opuštěných ploch, 
které svou existencí představují pro své 
okolí významné zatížení a mnohdy jsou 
překážkou dalšího rozvoje příslušné lokality.
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Podmínky pro podnikání 
v Ústeckém kraji
Přes jeho relativně malou finanční alo-
kaci lze vyhlášení dotačního programu 
Ústeckého kraje „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016“ 
označit za velmi významný krok, který při-
spívá k dalšímu rozvoji podnikatelského 
prostředí v Ústeckém kraji. Tento program 
totiž umožnil (a ve svých dalších ročnících 
umožní) získat dotační podporu i drobným 
podnikatelským záměrům, které lze z po-
hledu potřeb trhu a rozvoje zaměstnanosti 
označit za velmi perspektivní, ale které 
zároveň s ohledem na svůj rozsah a cha-
rakter nemají šanci ucházet se o dotační 
podporu z jiných, např. národních či evrop-
ských zdrojů. Ústecký kraj tímto programem 
podporuje i rozvoj podnikatelského ducha 
u občanů Ústeckého kraje a povzbuzuje je 
pro vytváření dalších zajímavých podnika-
telských záměrů.

Program podpory investic 
do nových výrobních 
zařízení a zaměstnanosti 
ve strukturálně postižených 
regionech na období 
2017–2020
Vedle již schváleného programu, který 
umožní efektivně řešit problémy tzv. brown-
fieldů je v současné době v gesci Minister-
stva průmyslu a obchodu připravován též 
program zaměřený na podporu investic no 
nových výrobních zařízení, které budou 
nedílně spjaty se vznikem nových pracov-
ních míst v podnicích. I tento by měl být 
vyhlášen v průběhu příštího roku. Svým 
charakterem naváže na úspěšný program 

„Podpora rozvoje pracovních příležitostí 
na území Ústeckého a Moravskoslezského 
kraje“, který v roce 2014 realizovalo Minis-
terstvo pro místní rozvoj a který napomohl 
jen v Ústeckém kraji vytvořit přes 240 pra-
covních míst.

Aktivity technologického 
parku NUPHARO
Technologický park NUPHARO, který se roz-
kládá na strategicky velmi perspektivní lo-
kalitě u v bezprostřední blízkosti dálnice 
D8 v blízkosti obce Žďárek necelých 10 km 
od krajského města Ústí nad Labem před-
stavuje zcela nový typ technologického 
parku a inovačního centra nabízející pro-
story k pronájmu nejrůznějším formám spo-
lečností – od začínajících firem působících 
v oblasti technologií až po největší nadná-
rodní korporace. Zároveň se jedná o první 
podnikatelský inkubátor a inovační kampus 
zasvěcený podpoře moderních technologií 
a chytré energie (smart energy).

ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2015 - 2016

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

PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

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.

PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

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
Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. 
(ICUK) funguje od podzimu roku 2015, spo-
lečně jej založili Ústecký kraj, UJEP a Krajská 
hospodářská komora Ústeckého kraje. Své 
základní cíle a podporu pro cílovou skupinu 
bude realizovat prostřednictvím širokého 
spektra nástrojů – mezi ně můžeme zařadit 
nástroje finanční (inovační vouchery, infor-
mace a poradenství v oblasti financování 
podnikatelských, inovačních, výzkumných 
a dalších aktivit), networkingové aktivity 
(především prostřednictvím vytváření příle-
žitostí na potkávání a poznávání se poten-
ciálních partnerů) a poradenství (v oblasti 
využívání nejrůznějších dotačních programů, 
rozvoje inovací i v oblasti podnikání jako 
takového).

Dopravní infrastruktura
Rozvoj dopravní infrastruktury patří dlou-
hodobě mezi jedny z nejvýznamnějších pri-
orit Ústeckého kraje. Vedle rychlého spojení 
s dalšími regiony České republiky (i zahra-
ničí) představuje rozvoj dálniční a silniční 
infrastruktury především v blízkosti průmy-
slových zón jednu z cest pro podporu dal-
šího ekonomického rozvoje Ústeckého kraje 
(mj. i formou podnícení příchodu nových 
investorů, pro které tvoří kvalita dopravní 
infrastruktury jednu ze zásadních otázek 
rozhodujících o realizaci investice).

Vzdělávání
Ústecký kraj v pozici zřizovatele převážné 
většiny středních škol na svém území 
se dlouhodobě zasazuje o rozvoj oborové 
struktury středních škol a zlepšování jejich 
technického vybavení tak, aby školy byly 
schopny reagovat na potřeby zaměstna-
vatelů v regionu a umožnily tak žákům 
pracovat již v rámci přípravy na budoucí 
povolání s technologiemi, se kterými bu-
dou pracovat v rámci svého budoucího pra-
covního uplatnění. Jedním z mnoha příkladů 
je právě i zmíněný projekt „Přírodovědné 
a technické vzdělávání Ústeckého kraje“. 
V Ústeckém kraji začíná růst význam akti-
vit podniků, které se rozhodly svou vlastní 
činností rozšířit, mj. i s respektem ke svým 
dlouhodobým potřebám, nabídku vzděláva-
cích příležitostí na úrovni středoškolského 
vzdělávání – jedním z aktuálních příkladů je 
zřízení nové soukromé Střední průmyslové 
škola TOS VARNSDORF s.r.o., která zahájí 
svou činnost 1. 9. 2016.

PODMÍNKY PRO PODNIKÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

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.

ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2015 - 2016

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

ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2015 - 2016

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
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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.

ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2015 - 2016

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 aktivit vysokých 
škol v Ústeckém kraji
Své aktivity v Ústeckém kraji významně po-
silují i vysoké školy – a to jak místní repre-
zentované Univerzitou J.E. Purkyně, která 
vedle množství výzkumných projektů plá-
nuje realizaci dalších velkých investic do in-
frastruktury a celkového zázemí univerzity 
k možnosti dalšího zkvalitnění výuky, tak 
vysoké školy z jiných regionů, které v Ús-
teckém kraji provozují významná studijní 
centra. Zmínit je třeba především aktivitu 
Vysoké školy chemicko-technologické roz-
víjející své Univerzitní centrum v areálu 
CHEMPARK v Záluží u Mostu, rozvoj oborů 
vyučovaných na studijním středisku Fakulty 
dopravní ČVUT v Děčíně i oborů nabízených 
ke studiu studijní pobočkou VŠB Ostrava 
v Mostě. Za velmi perspektivní lze pak ozna-
čit rozvoj vzájemné spolupráce jednotlivých 
vysokých škol, která se jeví jako významná 
mj. ve světle výzev, které před společnost 
klade tzv. čtvrtá průmyslová revoluce (Prů-
mysl 4.0).

Věda, výzkum, inovace
Jednou z forem, jakou je v kraji systema-
ticky podporován rozvoj spolupráce vyso-
kých škol a vědecko-výzkumných organizací 
obecně je činnost Vědecko-výzkumné plat-
formy. Jejími členy jsou České vysoké učení 
technické, Technologický park Nupharo, 
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, 
Univerzita J.E. Purkyně, Vysoká škola báň-
ská, Vysoká škola finanční a správní, Vysoká 
škola chemicko-technologická a Výzkumný 
ústav pro hnědé uhlí. Mj. i díky aktivitě této 
platformy pokračuje projednávání možnosti 
přípravy nového dotačního programu za-
měřeného na specifickou podporu rozvoje 
výzkumně-vzdělávacích aktivit na území 
Ústeckého kraje. Ve vztahu k problematice 
významu podpory aktivit na poli výzkumu 
a vývoje budou připravena specifická roz-
vojová opatření i v kontextu připravované 
Strategie hospodářské restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovar-
ského kaje.

Aktivity UniCRE
Aktivity UniCRE (Unipetrol výzkumně vzdě-
lávací centrum) jsou příkladem dynamicky 
se rozvíjející nové výzkumné infrastruktury 
v Ústeckém kraji, která ve své činnosti klade 
velký důraz na vzájemné úzké provázání 
jednotlivých realizovaných výzkumných pro-
gramů, které vede k celkovému efektivněj-
šímu využití výzkumných kapacit a zařízení.
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Inovační vouchery Ústec-
kého kraje 2016
Další zajímavou aktivitou, která v ob-
lasti výzkumu a vývoje podporuje rozvoj 
spolupráce a partnerství mezi výzkum-
nou a aplikační sférou, jsou tzv. inovační 
vouchery. Jejich prostřednictvím mohou 
subjekty z aplikační sféry zadávat nejrůz-
nější výzkumné či vývojové úkoly, které 
následně využijí v rámci své běžné činnosti 
ke zkvalitnění své produkce, svých služeb 
apod. O inovační vouchery byl v letošním 
roce velký zájem a lze očekávat, že tento 
se bude opakovat i v dalších letech.

Rozvojová vize Ústeckého 
kraje
Strategie hospodářské restrukturalizace je 
připravována s cílem připravit podmínky 
pro restrukturalizaci ekonomiky a firem 
v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlo-
varském kraji. Strategie jasně a konkrétně 
pojmenovává a kvantifikuje problémy 
a jejich vazby, se kterými se tyto kraje po-
týkají a zároveň definuje soubor konkrét-
ních opatření systémových (legislativních) 
a finančních, skrze které bude možné tyto 
problémy řešit. Nedílnou součástí připra-
vované strategie je akční plán jejího řešení, 
evaluační nástroje a také návrh finančních 
zdrojů, ze kterých bude možné definované 
rozvojové kroky řešit.

Voda – příležitost pro rozvoj 
Ústeckého kraje
S ohledem na specifika Ústeckého kraje 
problematika zacházení s vodními zdroji 
i vodou jako surovinou strategické řešení 
na úrovni regionální a lokální. Toto byl je-
den z motivů na jehož základě byl iniciován 
vznik odborné platformy „Voda v Ústeckém 
kraji“. Jejím úkolem bude vzájemná infor-
movanost a koordinace aktivit jejich členů 
souvisejících s tématem vody, koordinovaná 
diskuse s centrální úrovní při přípravě Re-
gionální adaptační strategie a realizace jí 
navržených opatření. Voda se i díky této 
strategie může stát významnou součástí 
restrukturalizace hospodářství Ústeckého 
kraje.

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

ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI 2015 - 2016

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.
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Další ukázky prezentací z podnikatelského fóra
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Představení společnosti 

• Lídr na českém petrochemickém a rafinérském trhu, vlastník sítě čerpacích 
stanic Benzina – největší sítě čerpacích stanic v České republice 

 
• Součást skupiny PKN ORLEN 

 
• Napřímo zaměstnáváme 3 800 lidí v České republice 

 
• Zhruba 2 100 zaměstnanců v Ústeckém kraji (tisíce dalších zaměstnány v rámci 

dodavatelských firem napojených na Unipetrol) 
 
• Chceme pomáhat rozvoji regionu, poskytovat stabilitu a zaměstnanost, přinášet 

pozitivní změnu 
 
• V roce 2016 plánujeme investovat 12,2 miliardy korun, většinu z této částky v 

Ústeckém kraji 
 

Unipetrol v Ústeckém kraji 
 
Marek Switajewski, předseda představenstva Unipetrol 

3 

Práce v Unipetrolu 

 

• Čistě na mzdy Unipetrol vynaloží každý měsíc v regionu více 
než 120 milionů korun. 

 

• Unipetrol se v letošním ročníku ankety TOP Zaměstnavatelé 
umístil na 3. místě v kategorii Energetika & Plynárenství & 
Petrochemický průmysl. 
 

• 2. místo v anketě Sodexo zaměstnavatel regionu 2016 pro 
Ústecký kraj.  

 
 

Průměrná mzda (PM) v Kč 2008 2010 2012 2014 2015 

UNIPETROL v regionu MOST 32 309 34 760 35 119 37 490 38 304 

Region Ústí nad Labem 20 042 20 639 22 785 24 519 25 519 

Chemický průmysl 22 912 23 450 24 105 25 300 X 
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Brownfield představuje nemovitost (tzn. pozemek, 
objekt či areál), která je nedostatečně využívaná, 
zanedbaná a nezřídka i kontaminovaná látkami 
poškozujícími životní prostředí. Brownfieldy vzni-
kají jako pozůstatek původní průmyslové, země-
dělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Jeho 
další efektivní využití není možné bez toho, aniž 
by proběhl proces jeho regenerace (revitalizace).

Existence nemovitostí tohoto charakteru v celé 
České republice způsobuje vážné problémy–
brzdí rozvoj území, brání hospodářskému rozvoji, 
brownfieldy mají negativní socioekonomické 
dopady a celkově přispívají ke špatnému obrazu 
celého územního celku, ve kterém se nachází. 
Mnohdy přitom brownfieldy nacházíme na území 
měst a obcí do 5 tis. obyvatel, pro které je mož-
nost řešení těchto zanedbaných území zcela mimo 
rámec jejich reálných ekonomických možností.

Vhodná regenerace nabízí nové příležitosti pro 
podnikatelské subjekty, a tím i nárůst ekonomické 
aktivity v regenerované oblasti spojené s tvorbou 
nových pracovních míst. Vizí nového dotačního 

programu je tedy ozdravení území strukturálně 
postižených krajů a hospodářsky problémových 
regionů, rozšíření nabídky pro podnikatele, sní-
žení nezaměstnanosti, zlepšení životního prostředí 
ve všech jeho složkách a dosažení efektivního vy-
užití dříve zanedbaného území.

Program podpoří zejména následující aktivity:
• regenerace sanace a asanace brownfieldů a je-

jich přeměna na moderní průmyslové a podni-
katelské objekty a vznik nově zrekonstruova-
ných podnikatelských ploch do velikosti 10 ha,

• opravy technicky nevyhovujících nemovitostí 
vč. příslušné infrastruktury,

• výkupy nemovitostí typu brownfield,
• odstranění nevyužitelných staveb, výstavba 

páteřní infrastruktury (napojení připravované 
plochy na inženýrské sítě, její dopravní zpří-
stupnění, vytvoření vnitřní infrastruktury atd.) 
a provedení nezbytných terénních úprav,

• přípravné a inženýrské práce spojené s pro-
jektem (např. projektové dokumentace, inže-
nýrské činnosti, studie proveditelnosti a eko-
logického auditu).

Realizace Programu je navržena v letech 2017–
2023. Program by měl přinést vznik až 2000 no-
vých pracovních příležitostí. Žadatelem o dotaci 
v programu budou moci být obce a kraje. Při 
hodnocení žádostí o zařazení do Programu bude 
kladen důraz na efektivitu předložených projektů. 
Celkově budou na podporu projektů v rámci to-
hoto programu ze státního rozpočtu vynaloženy 
2 mld. Kč.

Program podpory
Regenerace a podnikatelského

využití brownfieldů
Ministerstvo Průmyslu a obchodu připravilo nový národní program, jehož cílem je nalézt 
a aplikovat řešení problémů tzv. brownfieldů na území strukturálně postižených krajů 
a hospodářsky problémových regionů, mezi které se vedle kraje Ústeckého řadí též kraj 
Karlovarský a Moravskoslezský.
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Loňského ročníku podnikatelského fóra Ústeckého 
kraje se zúčastnilo 140 hostů, přivítali jsme dele-
gace z 5 zemí, neboť jsme se zaměřili na zahra-
niční investice a jejich možnosti pro rozvoj Ústec-
kého kraje. Letošní ročník této akce byl zaměřen 
více na regionální partnerství a na hospodářskou 
restrukturalizaci Ústeckého kraje. Navštívilo jej 
na 200 účastníků, včetně dvou delegací ze sou-
sedního Německa, které tuto situaci již několik 
let řeší a řešit bude.

Cílem podnikatelského fóra bylo definovat rizika 
a příležitosti, jež současná situace našeho regionu 
nabízí.

O útlumu těžby a hospodářské restrukturalizaci 
diskutovali také zástupci HSR-ÚK, Ústeckého 
kraje, těžebních společností a odborů také s ně-
meckým státním tajemníkem Severního Porýní-
-Vestfálska Günterem Horzetzkym.

Podnikatelské fórum Ústeckého kraje se stalo 
tradicí a organizátoři již nyní plánující navazující 
jednání a realizaci navržených opatření, jejichž 
úspěšnost zhodnotí další ročník.

Všem partnerům i hostům děkujeme za účast a 
podporu.

Oldřich Bubeníček 

hejtman Ústeckého kraje

Gabriela Nekolová 

předsedkyně HSR-ÚK 

zástupkyně zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK
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