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Hodnocení dosavadní realizace 
Akčních plánů Strategie RE:START



Aktuální stav čerpání

✓ Celkem do 3 uhelných krajů za období 2017 – 2021 přiděleno 9,5 mld. Kč

• Karlovarský kraj 1,5 mld. Kč

• Moravskoslezský kraj 4,8 mld. Kč

• Ústecký kraj 3,2 mld. Kč
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Příprava Akčního plánu
AP5 (2023 – 2024)



Harmonogram tvorby AP5

• Zpracování aktualizace AP5

» Březen 2022 – společné jednání RSK + tripartita – Zpráva o realizaci 2021, AP5

» Duben – červen 2022 semináře, workshopy: stakeholdeři, regiony, 
ministerstva, PS, SRR21+ 

» Průběžně sběr dat primárně přes systém ISPZ (cílený na aktuální problematiku 
– nepůjde o plošný sběr)

» Červen 2022 - rozeslání návrhů k aktualizaci AP5 pro společné jednání RSK + 
tripartita

» Červen - červenec 2022 – společné jednání RSK + tripartity k AP5 

» Srpen – říjen 2022 - VPŘ, MPŘ

• Konference restrukturalizace - září 2022

• Předložení AP5 vládě ČR k 31. 10. 2022



Způsob aktualizace

• Sběr podnětů pro ověření absorpční kapacity a tvorbu opatření:

• Informační systém projektových záměrů (ISPZ)

» Systém je otevřen pro všechny subjekty s digitální identitou

» www.projektovezamery.cz

» Při zadávání  projektového záměru v sekci Základní informace o projektu: Výsledek a 
výstup projektu uvést poznámku : RESTART

• RESTART:  Regionální kancelář pro Karlovarský kraj

» možnost zaslání podnětů e-mailem: restartregionu@mmr.cz

• Konzultační místa pro sběr podnětů: RSK KVK

http://www.projektovezamery.cz/
mailto:restartregionu@mmr.cz


Aktuální výzvy pro města a obce NPO



Kontakty

Ing. Miloš Soukup
vedoucí oddělení Restart

e-mail: milos.soukup@mmr.cz

Regionální kancelář Karlovarský kraj

Ing. Kristýna Weissová
regionální konzultantka KVK

e-mail: kristyna.weissova@mmr.cz

Eva Korfová
koordinační, projektový a programový pracovník

e-mail: eva.korfova@mmr.cz 

mailto:milos.soukup@mmr.cz
mailto:kristyna.weissova@mmr.cz


Děkuji za pozornost


