
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 22.2

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Členství Ústeckého kraje v Evropské síti chemických regionů 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Rozhodnutí o členství v Evropské síti chemických regionů (European Chemical Regions Network, ECRN).

Nárok na rozpočet:
Členský příspěvek 3.000,- Euro ročně z rozpočtu odboru regionálního rozvoje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 24. 2. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 085/9R/2021

Přílohy: 

22.2-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o vystoupení z Evropské sítě chemických regionů/European Chemical Regions Network k 31. 12. 2021.



Důvodová zpráva:
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 14/11Z/2006 je Ústecký kraj od roku 2006 zapojen do 
Evropské sítě chemických regionů (ECRN). Jedná se o neziskovou asociaci, ve které je aktuálně sdruženo 10 
členských regionů z 6 evropských zemí. ECRN se snaží rozvíjet regionální partnerství chemických regionů a 
zachovávat jejich konkurenceschopnost podporou evropské spolupráce a formulování společných zájmů.

Členství v ECRN vzniklo v době, kdy měl Ústecký kraj své vlastní zastoupení formou kanceláře v Bruselu. V 
té době se ECRN aktivně podílelo na zasedáních vrcholné skupiny pro chemický průmysl v čele s 
eurokomisařem G. Verheugenem, připomínkovalo chemickou politiku EU (REACH) a generovalo mezinárodní 
projekty. Ústecký kraj realizoval díky členství 4 mezinárodní projekty zaměřené na logistiku a klastrování. 
Ústecký kraj je aktivním členem, ale přínosy členství se v posledních letech i díky vystoupení většiny 
německých regionů významně snížily.

Odbor regionálního rozvoje doporučuje ukončení členství v ECRN z těchto důvodů:

1. Od roku 2012 klesl počet členů na polovinu. ECRN nyní spojuje jen 10 členů.
2. Oproti ostatním regionům má Ústecký kraj v oblasti chemického průmyslu velmi malý přímý vliv na rozvoj 
tohoto odvětví. V ostatních regionech se problematice průmyslu nebo chemie věnují celá ministerstva nebo 
odbory.
3. Po vystoupení většiny německých regionů je v souvislosti s financování ECRN velmi pravděpodobné 
navýšení členských příspěvků.
4. Ústecký kraj se může účastnit většiny konferencí a relevantních jednáních i bez toho, aby byl členem 
ECRN.
5. Poslední mezinárodní projekt byl dohodnut v roce 2016. I díky nízké aktivitě německých regionů nejsou 
nové projekty generovány.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jan Kadraba
vedoucí oddělení regionálního rozvoje Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 10. 4. 
2021

2 Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)   Ing. Michal Kučera 
12.4.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavel Hajšman 10. 4. 2021


