VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 1a
k usnesení vlády
ze dne 25. září 2013 č. 732

Finanční opatření pro rozpracování a řešení jednotlivými rezorty
1) Uvolňovat postupně v následujících letech finanční prostředky na již schválené projekty
v rámci již v současnosti procesovaného Programu řešení revitalizace po hornické
a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji (dále MSK) (UV č. 592/2002). Akcelerovat
proces zadávání veřejných zakázek na projekty dosud předložené k tomuto účelu MF.
Zajistí: MF, MPO

Termín: průběžně od roku 2013

2) Zajistit finanční prostředky pro konečné řešení likvidace ekologické zátěže Laguny
Ostramo případným předložením materiálu na jednání vlády, který upraví celkovou
garanci státu.
Zajistí: MF, MPO, MŽP
3)

Připravit a zahájit program podpory podnikání v MSK orientovaný na vytváření nových
pracovních míst spolu s programem rekvalifikací podle potřeb vznikajících podniků.
Aktivovat existující program Podpora rozvoje regionů MMR (117D81); pro nezbytné
rozpočtové krytí využít kapitolu státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa do výše
200 mil. Kč za účelem bezodkladného vyhlášení výzvy.
Zajistí: MPSV, MMR, MPO, MF

4)

Termín: 12/2014

Kontrolní termín: 06/2014

Připravit a předložit vládě návrh vhodných míst pro budování nových průmyslových zón
a informaci o rozsahu využití již existujících průmyslových zón v regionu, včetně způsobu
jejich financování. Urychlit schválení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, jehož součástí je snížení poplatků za vynětí
orné půdy ze zemědělského půdního fondu ve vybraných průmyslových zónách
a dopravních liniových staveb podpořených ze státních prostředků.
Zajistí: MPO, MF, MD, MŽP

Termín: 12/2013

5) Připravit a realizovat program podpory drobných a malých podnikatelů orientovaný
na zpřístupnění investičního a provozního financování. Podnikatelům budou
prostřednictvím ČMZRB poskytovány:
 Zvýhodněné investiční a provozní úvěry
 Finanční příspěvky ke zvýhodněným úvěrům
Zajistí: MPO

Termín: 12/2013
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6) V rámci zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. zajistit zvýšení hmotné podpory
vytváření nových pracovních míst v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, kterou
poskytuje MPSV v souladu se Strategií regionálního rozvoje 2014 - 2020, schválenou
usnesením vlády č. 344/2013 ze dne 15. 5. 2013, s rozšířením regionů se soustředěnou
podporou státu o další regiony v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
Zajistí: MPO, MPSV

Termín: 03/2014

7) Navýšit Úřadu práce ČR – Krajské pobočce v Ostravě rozpočet na aktivní politiku
zaměstnanosti dle potřeby pro podporu zaměstnanosti nových investorů.
Zajistí: MPSV

Kontrolní termín: průběžně

