
 Regionální stálá konference Ústeckého kraje  
 CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000218 

 

 

ZÁPIS 

Pracovní jednání Regionální stále konference Ústeckého kraje (dále jen „RSK“) 

 

Termín:   28. 6. 2021  

Forma:   hybridní formou (prezenčně, on-line) 

Časový rozsah:   10:00 – 13:30 

 

Úvod, zahájení jednání 

 

Ing. Jan Schiller přivítal účastníky jednání. Představil koncept jednání s ohledem na navazující 30. 

zasedání RSK ÚK dne 30. 6. 2021.  Jednáním provázel člen sekretariátu RSK Bc. Miroslav Vlach.  

 

Program 

 

0. Zahájení a úvodní slovo  

1. Proces posouzení/hodnocení potenciálně strategických projektů v Ústeckém kraji 

(Ing. Jana Nedrdová) 

2. Vedoucí PS – výstupy z PS (předseda KV Ing. Martina Maty, MBA; Ing. Vladimír Skalník; 

Ing. Adéla Kurešová; RNDr. Eva Poslová) 
3. Diskuze 

1. Proces posouzení/hodnocení potenciálně strategických projektů v Ústeckém kraji 

 

Ing. Jana Nedrdová, vedoucí Uhelných regionů KÚÚK, podrobně seznámila přítomné s dosavadním 
průběhem Výzvy pro předkládání potenciálních strategických projektů. Komplexně zhodnotila 
proběhlé procesní kroky (fáze), soulad s metodikou (Metodika procesu hodnocení potenciálních 
strategických projektů území Ústeckého kraje (PSP)), předložila souhrnné analytické výstupy a nastínila 
další postup včetně vazby na 30. zasedání RSK ÚK dne 30. 6. 2021.  

 

2.  Vedoucí PS – výstupy z PS 

 

V úvodu vystoupil předseda Koordinačního výboru Ing. Martin Mata, MBA, který shrnul činnost výboru 

a finální výstupy na úrovni všech pracovních skupin. Následně jednotlivý vedoucí PS stručně představili 

průběh a konkrétní výstupy z dílčích jednání. Do diskuze byli zapojeni i členové rezortů MMR, MŽP, 

kteří předložili k danému tématu výklad na národní úrovni včetně příslušné metodologie.   

Závěrem byly představeny projekty, které PS doporučili k projednání na RSK se statutem potenciálně 

strategický projekt (PSP).  
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3. Diskuze 

 

Na základě proběhlé diskuze, jednotlivých stanovisek územních partnerů a v souladu s příslušnou 

metodikou, bylo doporučeno ze strany RSK ÚK rozšířit seznam PSP o další relevantní projekty, které 

budou dále posuzovány na navazujícím jednání 30. zasedání RSK ÚK (příloha č. 1). 

 

Příloha č. 1 – Seznam potenciálně strategických projektů – verze pracovní jednání RSK 28. 6. 2021 
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