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Plán na proměnu zaostávajících regionů, mezi něž je zařazen také Ústecký kraj, 
zahrnující desítky různých opatření spojených do jednoho akčního plánu, tzv. 
projektu RESTART, připravil Úřad vládního zmocněnce. Vedle Ústeckého kraje 
má pomoci také krajům Karlovarskému a Moravskoslezskému nastartovat 
hospodářskou i sociální změnu po útlumu tradičních průmyslových oborů.

Významnou část akčního plánu RESTART tvoří návrhy na podporu podnikání a 
investic, vylepšení infrastruktury či stabilizace zaměstnanosti v jednotlivých 
regionech. Během přípravy prošly širokou diskusí s regionálními úřady, vládními 
institucemi, firmami, neziskovými organizacemi i univerzitami. Vláda se 
zavázala, že bude podporovat rozvoj strukturálně postižených krajů. Akční plán 
Strategie hospodářské restrukturalizace představuje první komplexní proces 
restrukturalizace tak rozsáhlého území a i podle předcházející rozsáhlé analýzy 
není pochyb, že tyto kraje skutečně pomoc potřebují. Je třeba zvýšit životní 
úroveň obyvatel těchto tří krajů a restartovat jejich ekonomiku. 

V této problematice se výrazně angažuje předsedkyně Hospodářské a sociální 
rady Ústeckého kraje, zástupkyně vládního zmocněnce a náměstkyně 
ministryně práce a sociálních věcí Gabriela Nekolová z Mostu, která zdůraznila 
význam sociálních problémů dotčených krajů a představila další postup 
realizace jednotlivých opatření. „Chceme mimo jiné dosáhnout snížení odlivu 
mladých kvalifikovaných odborníků mimo region a toho, aby dotčené regiony 
byly vhodným místem pro život svých obyvatel. Nechceme, aby tyto kraje byly 
ghettem, kde se koncentrují sociální problémy,“ uvedla Gabriela Nekolová.

Z konference k projektu Restart v Ústí nad Labem
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Aktuálně schválený Akční plán (veřejně dostupný – odkaz níže) obsahuje 65 
přesně formulovaných úkolů včetně odpovědného subjektu, rozsahu, 
harmonogramu i zdůvodnění. Během pouhých 80 dní od schválení Restartu se 
již podařilo například vyhlásit dvoumiliardový program Regenerace a 
podnikatelské využití brownfieldů, navýšit tzv. 15 ekomiliard na obnovu krajiny 
po těžbě o 3 miliardy korun či připravit výzvu Technologické agentury ČR 
v programu Epsilon na podporu aplikovaného výzkumu. Řada opatření se navíc 
realizovala dokonce ještě před schválením Restartu, například program na 
podporu rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a 
Moravskoslezského kraje. 

Aktuálně schválený Akční plán:
https://www.restartregionu.cz/content/uploads/2016/10/akcni-plan.pdf

Aktualizace z Ústeckého kraje k programu Restart najdete zde: 
https://www.restartregionu.cz/aktuality/ustecky-kraj/

V Mostě, dne 24. 10. 2017
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