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Úřad zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj

VLÁDA LETOS OPĚT POMŮŽE CHUDÝM KRAJŮM. GABRIELA NEKOLOVÁ RADÍ, JAK PENÍZE VYUŽÍT
„V ÚSTECKÉM KRAJI JE SITUACE NEJVÁŽNĚJŠÍ. MÁ ALE ŠANCI“
Celkem 11 miliard korun má přichystaných vládní program RE:START na pomoc třem znevýhodněným
krajům. Ústecký je mezi nimi. Peníze může využít na podporu podnikání, výzkum, přímé investice, ale
také na zlepšení životního prostředí. „Ústecký kraj má obrovský nevyužitý potenciál, díky kterému by se
mohl znovu stát prosperujícím regionem na dobré adrese,“ říká zástupkyně vládního zmocněnce Gabriela
Nekolová.
CO MÁTE NA STAROSTI?
Zodpovídám za to, aby RE:START fungoval a pomáhal v Ústeckém, Karlovarském i Moravskoslezském kraji.
Mým hlavním úkolem je připravit a koordinovat jednotlivé kroky na Ústecku a Karlovarsku.
V ČEM KONKRÉTNĚ JE ÚSTECKÝ KRAJ ZNEVÝHODNĚNÝ?
V Ústeckém kraji je situace nejvážnější. Má nejvyšší výskyt sociálně vyloučených lokalit, největší podíl
obyvatel v exekuci, vysokou nezaměstnanost, vysoký podíl obyvatel s nižším vzděláním, rozsáhlá území
zasažená průmyslovou činností, mezi podniky dominují montovny, do výzkumu proudí pouhé jedno
procento veřejných zdrojů. To všechno vede k odchodu zejména mladých kvalifikovaných lidí a situace se
stále zhoršuje. Přitom právě Ústecký kraj má obrovský nevyužitý potenciál, díky kterému by se mohl znovu
stát prosperujícím regionem na dobré adrese hodinu cesty mezi Prahou a Dráždany.
KOLIK PENĚZ PŘITEČE DO ÚSTECKÉHO KRAJE A KDY O NĚ MŮŽE POŽÁDAT?
Všechny tři kraje dohromady mají skrze program RE:START získat postupně desítky miliard korun na vládou
schválená opatření. Kolik z toho vyčerpá právě Ústecký kraj, záleží na jeho připravenosti. I proto
spolupracujeme s představiteli samospráv, podniků, škol, výzkumných organizací a dalších. To je také jeden
z hlavních úkolů Úřadu zmocněnce vlády, který zde zastupuji. A soudě podle výsledků se nám to daří dobře.
Dotace už čerpá město Most, Chomutov, Jirkov, Litvínov, Ústí. Na výsledky hodnocení žádosti čekají
Litoměřice, Varnsdorf, Štětí a další. Na konci roku mají peníze proudit také do vysokých škol a firem.
MEZI PROJEKTY MAJÍ BÝT I NADČASOVÉ INVESTICE JAKO SUPERDATOVÁ DÁLNICE, TESTOVACÍ POLYGON
U DÁLNICE D8 NEBO AUTONOMNÍ AUTA V ČR. O CO V TĚCHTO PROJEKTECH JDE?
Existují už prototypy aut, která mohou jezdit bez řidiče. A automobilky potřebují zázemí pro další vývoj a
testování. To je obrovská příležitost pro severozápadní Čechy, které mají výhodnou polohu i terén. Díky
RE:STARTU se podařilo zajistit prostředky na úpravu území po těžbě na Sokolovsku, kde má vzniknout
testovací polygon BMW, v Ústí pomáháme městu s přípravou na testování v téměř reálném provozu či na
dálnici D8. Hlavním přínosem pro region je skutečnost, že tyto aktivity sem přivedou technologicky velmi
vyspělé firmy, které vytvoří kvalifikovaná a dobře placená místa.
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V LITOMĚŘICÍCH CHTĚJÍ VYUŽÍT PENÍZE NA OŽIVENÍ AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU. JAKÁ DALŠÍ MĚSTA
ŽÁDAJÍ O PENÍZE NA PŘEMĚNU BROWNFIELDŮ?
Do prvního kola výzvy přišly předběžné žádosti obcí Litoměřice, Kolová, Lkáň, Bolatice a Rybí. Žádosti o
zařazení do programu nakonec podaly Litoměřice a Lkáň. Druhá výzva bude na jaře letošního roku.
Novinkou bude dotační program na brownfieldy s nepodnikatelským využitím pro rozvoj městských funkcí a
služeb. Probíhá také program na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.
MYSLÍ RE:START I NA VÝKUPY ZDEVASTOVANÝCH DOMŮ PO SOUKROMNÍCÍCH?
V některých programech spolu s ministerstvy výkupy řešíme, ale například u obytných domů to zatím není
možné. I proto, že města je před lety sama rozprodala a nyní by čerpala dotace na odkup. Zatím se nenašel
způsob, jak v tomto zabránit spekulacím.
DOŠLO K NAVÝŠENÍ TZV. 15 EKOMILIARD O DALŠÍ TŘI. NA CO VŠECHNO SE POUŽIJÍ?
Například na jezero Most. V oddychové pobřežní zóně vzniknou oblázkovo-písčité pláže, plovoucí vstupy do
vody, mola pro relaxaci i distanční plavání, sypané molo pro konání kulturních akcí, zázemí pro vodní
záchrannou službu a městskou policii. Kromě toho půjdou peníze také na individuální výstavbu u města
Lom, rekreačně sportovní plochu v Račicích, na stabilizaci území v okolí obce Čepirohy, opravu komunikací,
stavbu cyklostezek a výraznou podporu revitalizace vodních toků a ploch.
MYSLÍ SE V PROGRAMU RE:START TAKÉ NA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY?
Už jsem zmínila program „demolice, další řešení této problematiky však vyžaduje zejména legislativní
změny, bez kterých jsou jakékoliv dotace a investice málo efektivní. Apelujeme tedy také v tomto směru.
PROGRAM RE:START
Program restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje realizovaný Úřadem
zmocněnce vlády s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj pod záštitou Vlády
České republiky
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