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Pracovní skupina „Prosperita města“ 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030 

V rámci zpracování nové Strategie rozvoje města 2021-2030 (dále jen „Strategie 2030“) se 

v úterý 19. 11. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Rady města Ústí nad Labem 

uskutečnilo jednání pracovní skupiny Prosperita města. 

Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 20 hostů z řad představitelů města, pracovníků 

magistrátu, zástupců soukromých i veřejných institucí, odborníků z různých oblastí 

a veřejnosti. 

Harmonogram tohoto setkání: 

1. Úvodní slovo zástupce vedení města a přivítání členů 

2. Diskuze k závěrům minulé pracovní skupiny 

3. Vstupní informace k tématu 

4. Řešení klíčových problémů 

5. Podněty k vizi 

6. Závěr 

7. Neformální diskuze 

 

Členy pracovní skupiny Prosperita města přivítal náměstek primátora pan Ing. Pavel Tošovský. 

Následně předal slovo zpracovateli Strategie 2030, který zahájil a po celou dobu moderoval 

setkání pracovní skupiny. Partnerem města pro vytvoření Strategie 2030 se na základě veřejné 

zakázky stala společnost KPMG Česká republika. 

Ze začátku jednání byla možnost vznést připomínky a náměty k tematickým opatřením 

návrhové části Strategie 2030 z minulého jednání, které proběhlo v září.  

Primárním diskuzním tématem tohoto třetího jednání byly inovace jako cesta k prosperitě 

města. Čtvrtého prosince tohoto roku se uskuteční druhé veřejné projednání Strategie 2030, 

na které byli přizváni i členové pracovní skupiny. 

Zástupci společnosti KPMG Česká republika seznámili všechny přítomné s pojmy „inovace“ a 

„inovační potenciál“, se strategickým rámcem podpory inovačního prostředí, regionální 

inovační strategií, klíčovými oblastmi pro inteligentní specializaci a Inovačním centrem 

Ústeckého kraje. 

V rámci moderované diskuze se členové pracovní skupiny zabývali otázkou: Jaká jsou slabá 

místa ve využívání dostupné podpůrné infrastruktury magistrátem ve vztahu k podpoře 

inovací a inovačního prostředí? Dle členů pracovní skupiny jsou slabá místa v exekutivě úřadu 

a také v nesjednocenosti měst a kraje. Dále je například nedostatečná rozpracovanost 

projektů a jejich financování. Dále se členové pracovní skupiny zabývali otázkou: Jak využít 

národní/krajské podpory k podpoře inovací a inovačního prostředí ve městě?  Členové 

navrhovali městu stát se inovačním centrem kraje, použít inovace jako prostředek rozvoje 

města, resocializace/rekultivace průmyslu atd. Město by mělo dále aktivně spolupracovat 

s dalšími agenturami (TAČR, ICUK). 
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Po ukončení tohoto jednání probíhala neformální diskuze, kde členové mohli zpracovateli 

předat další zkušenosti či poznatky a pobavit se s dalšími účastníky o dané problematice. 

 

 

 


