
Memorandum o společném postupu 

při vyjednávání podpory pro regiony z evropských fondů v období 2021 až 2027 

(dále také jen „Memorandum“) 

 

uzavírané ve smyslu ustanovení § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany: 

 

1. Moravskoslezský kraj 

zastoupený prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem 

28. října 117 

702 18 Ostrava 

IČO: 70890692 

 

2. Ústecký kraj 

zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 

Velká Hradební 3118/48 

400 02 Ústí nad Labem 

IČO: 70892156 

 

3. Karlovarský kraj 

zastoupený Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou 

Závodní 353/88  

360 06  Karlovy Vary  

IČO: 70891168  

(společně dále také „smluvní strany“) 

 

 

I. 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že smluvní strany jsou: 

- vymezeny v nově připravované Strategii regionálního rozvoje ČR coby strukturálně postižené 
kraje, 

- společně zapojeny do Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 
Karlovarského kraje (RE:START) a 

- společně zapojeny do evropské Platformy pro uhelné regiony v transformaci, 



- vyjadřují tímto memorandem svůj zájem svou spolupráci dále prohlubovat a společně vyjednávat 

prostředky na svůj rozvoj z nově připravovaných EU fondů na období 2021 – 2027. 

 

II. 

ÚČEL A PŘEDMĚT MEMORANDA 

1. Smluvní strany jako strukturálně postižené uhelné regiony ve shodě konstatují, že chtějí 

prostřednictvím tohoto memoranda prosazovat regionální zájmy, spolupracovat při realizaci dílčích 
činností směřujících k úspěšné hospodářské transformaci regionu a přispět tak ke zvýšení kvality 

života ve prospěch svých obyvatel a proměnit je v atraktivní místa pro život se stabilním 

ekonomickým prostředím, čistým životním prostředím, silnou mírou občanské participace a sdílením 
společných hodnot a místní identity. 

2. Smluvní strany ve shodě usilují pro programové období EU 2021 – 2027 o regionální nástroj 
vytvořený cíleně pro území těchto krajů (operační program nebo integrovanou územní investici), 

který by umožnil efektivně využít evropské prostředky pro transformaci regionu v nadcházejícím 

programovém období. 

3. Smluvní strany ve shodě konstatují, že jejich společný postup, společné prosazování na centrální 

úrovni v ČR i na úrovni EU, sdílení dobré praxe a společné řešení problémů chtějí dělat s ambicí být 
vzorovým příkladem spolupráce v evropském prostoru a účelného evropského financování.  

4. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly na zřízení „Pracovní skupiny 3 krajů pro uhelné regiony“, 
v níž bude mít každá ze smluvních stran 3 zástupce. Smluvní strany se zavazují informovat se 

vzájemně o nominaci členů a náhradníků členů do výše uvedené pracovní skupiny nejpozději do 30 

dnů od uzavření Memoranda, a to zasláním na e-mailové adresy: ……………………………………………… 

 

III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Toto Memorandum se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022.  

2. Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

3. Veškeré změny Memoranda lze provádět pouze písemnými dodatky podepsanými všemi oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

4. Memorandum je vyhotoveno v 6 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

5. Smluvní strany prohlašují, že Memorandum přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly  

a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy. 

6. Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů: Memorandum bylo schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje na jeho zasedání 
konaném dne ……………., usnesením č. .. /… 

7. Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů: Memorandum bylo schváleno zastupitelstvem Ústeckého kraje na jeho zasedání konaném 
dne ……………., usnesením č. .. /… 

8. Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: Memorandum bylo schváleno zastupitelstvem Karlovarského kraje na jeho zasedání 

konaném dne ……………., usnesením č. .. /… 

 

 

 



Za Moravskoslezský kraj 

 

___________________________ 

Jméno: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. 
Funkce: hejtman Moravskoslezského kraje 
 

 

Za Ústecký kraj 

 

___________________________ 

Jméno: Oldřich Bubeníček 
Funkce: hejtman Ústeckého kraje 
 

 

Za Karlovarský kraj 

 

___________________________ 

Jméno: Mgr. Jana Mračková Vildumetzová 
Funkce: hejtmanka Karlovarského kraje 
 

 


