
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 10. července 2017 č. 503 

 
o Souhrnném akčním plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje, 

Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje na léta 2017 a 2018 
 

Vláda 

I. schvaluje Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého kraje,  
Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje na léta 2017 a 2018, obsažený v části III 
materiálu čj. 669/17 (dále jen „Akční plán“) s úpravami podle připomínky vlády;  

II. ukládá  

1. členům vlády  

a) podílet se na zabezpečování aktivit a jejich financování v rozsahu stanoveném Akčním 
plánem, 

b) spolupracovat se zmocněncem vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací 
Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje (dále jen „zmocněnec“) 
a jeho zástupkyní pro Ústecký kraj a Karlovarský kraj (dále jen „zástupkyně zmocněnce“) 
na vyhodnocování naplňování Akčního plánu, 

2. místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace a předsedovi Rady pro výzkum, vývoj 
a inovace, aby v oblasti VaVaI nejprve projednal s jednotlivými poskytovali (zejména  
s TA ČR) možnosti regionální dimenze v programech účelové podpory, a to zejména 
s ohledem na možnosti státního rozpočtu a platné legislativní a nelegislativní dokumenty, 

3. ministryni pro místní rozvoj a ministru průmyslu a obchodu rozpracovat ve spolupráci se 
zmocněncem a zástupkyní zmocněnce do následujícího Akčního plánu na léta 2018 
a 2019 opatření uvedená v zásobníku projektů; 

III. bere na vědomí, že schválením Akčního plánu nebudou dotčeny výdaje státního 
rozpočtu České republiky na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací a nebudou dotčeny rozpočtové limity výdajů státního 
rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace, schválené 
usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 385; 

IV. mění usnesení vlády ze dne 11. prosince 2013 č. 952, o jmenování zmocněnce vlády pro 
řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského kraje a Ústeckého kraje, ve 
znění usnesení vlády z 22. ledna 2014 č. 73 a usnesení vlády z 19. října 2015 č. 826, 
tak, že se v bodě III/2 uvedeného usnesení slova „do 30. listopadu každého kalendářního 
roku“ nahrazují slovy „do 28. února každého kalendářního roku“; 
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V. doporučuje hejtmanům Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského 
kraje podílet se na zabezpečování realizace aktivit a jejich financování v rozsahu 
stanoveném Akčním plánem.  

Provedou: 
členové vlády 
 

Na vědomí: 
předseda Technologické agentury 
České republiky, 
hejtmani Ústeckého kraje, 
Moravskoslezského kraje, 
Karlovarského kraje, 
předsedové Rady hospodářské a 
sociální dohody Ústeckého kraje, 
Moravskoslezského kraje, 
Karlovarského kraje 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
předseda vlády 


