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Memorandum o společném postupu 
při vyjednávání podpory pro regiony 
z evropských fondů v období 2021 - 
2027 - vzor

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

o uzavření Memoranda o společném postupu při vyjednávání podpory pro regiony z evropských fondů v 
období 2021 až 2027 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Memorandum dle návrhu bodu A) tohoto 
usnesení. Termín: 31. 05. 2019.



Důvodová zpráva:
V rámci naplňování Strategie hospodářské restrukturalizace (program RE:START), která vznikla na základě 
usnesení vlády České republiky č. 826 ze dne 19. října 2015, Ústecký kraj dlouhodobě spolupracuje s 
Moravskoslezským a Karlovarským krajem. Vláda ČR tímto dokumentem dala najevo, že si je vědoma 
ekonomických a sociálních problémů těchto strukturálně postižených krajů souvisejících s průmyslovou 
historií a těžbou uhlí. RE:START je nástrojem k opětovnému hospodářskému oživení těchto regionů.

Prostřednictvím programu RE:START jsou výše uvedené regiony též zapojeny do iniciativy Evropské komise 
s názvem Evropská platforma pro uhelné regiony v transformaci (dále též Uhelná platforma). Uhelná 
platforma byla zřízena Evropskou komisí na konci roku 2017 z důvodu zefektivnění ekonomické transformace 
regionů orientovaných v minulosti na těžký průmysl spojený s těžbou uhlí a přeorientování těchto regionů na 
tzv. čistá odvětví průmyslu. V budoucnosti je počítáno s finančními prostředky určenými právě na transformaci 
uhelných regionů. V květnu 2018 zveřejnila Evropská komise návrh víceletého finančního rámce Evropské 
unie (dále jen EU), tj. návrh rozpočtu na období let 2021 – 2027, který reflektuje budoucí směřování 
společných politik EU. Jednou z priorit EU pro nadcházející programové období je podpora transformace 
hospodářství evropských uhelných regionů.

Vzhledem k výše uvedenému a dalšímu prohloubení spolupráce mezi Ústeckým, Moravskoslezským a 
Karlovarským krajem je tento materiál předkládán Radě a Zastupitelstvu Ústeckého kraje s návrhem uzavřít 
„Memorandum o společném postupu při vyjednávání podpory pro regiony z evropských fondů v období 2021 
až 2027“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Obsahem spolupráce Ústeckého, Moravskoslezského a 
Karlovarského kraje bude zejména prosazování společných zájmů směřujících k úspěšné hospodářské 
transformaci a vyjednávání regionálního nástroje vytvořeného cíleně pro území těchto krajů, který by umožnil 
efektivně využít evropské prostředky pro transformaci v nadcházejícím programovém období.
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