VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PŘEDSEDA VÝBORU
Zbyněk Linhart

V Praze dne 22. srpna 2018

Vážený pane ministře,
obracím se na Vás také jako na poslance za Ústecký kraj ve věci
dlouhodobě nefunkční tzv. snahy pomoci strukturálně postižených regionů. Tedy
v případě Moravskoslezského kraje se daří udržet alespoň stagnaci, ale
Severozápad se čtvrtstoletí propadá. O problému jsme opakovaně jednali na
našem senátním výboru, jednalo o tom i plénum Senátu a budeme se k tomu i
nadále vracet. V červnu jsem o problému mluvil opět s ministryní pro místní
rozvoj ČR K. Dostálovou a v červenci opakovaně s ministryní financí ČR A.
Schillerovou.
Na její požadavek, abych ve stručnosti sepsal několik návrhů, které by
pomohly problém alespoň částečně a rychle řešit, jsem sepsal pár bodů, resp.
dopis. Ten přikládám v kopii v příloze.
Chtěl bych Vás požádat, coby poslance za náš kraj, abyste podpořil
všechny návrhy, které budou směřovat k podpoře Severozápadních Čech, resp.
je jako ministr navrhl. Zatím se čtvrtstoletí spíše předstíralo anebo dost hloupě
utrácelo, neřkuli „rozebíralo“. I tak jde dlouhodobě do regionu méně podpory,
dokonce násobně méně v přepočtu na obyvatele, než jde např. bohaté jižní
Moravě.
Paradoxně tak dotace, které mají do značné míry přispívat
k vyrovnávání rozdílu mezi regiony, způsobují přesný opak.
I v rámci jiných opatření je možné podpořit projekty z postižených regionů
např. speciálními výzvami a zaměřením programů či bodováním při hodnocení.

(Některá bodování směřují paradoxně proti postiženým regionům. Např.
podmínka podání žádosti nebo bodování žádosti dle navyšování kapacit školských
zařízení. Postižené kraje se vylidňují výrazně více než jiné. Školská zařízení tak
nemohou splnit navyšování kapacit. Tím projekt ale nezíská body a tedy ani
podporu. Přitom v postiženém regionu kvalitní zázemí a vybavenost potřebujeme
stejně jako jinde. Neboť když vybavenost není, lidi odcházejí. Vybavenost je ale
podmíněna zvýšením kapacit. A zvýšení kapacit není možné splnit, když není
vybavenost. Je to začarovaný kruh).
Vážený pane ministře, chtěl jsem Vám podklad s komentářem k tomuto
tématu předat při jednání pléna Senátu, ale opět jste spěchal. Tak takto
písemně.
Děkuji za odpověď a za to, že se problematice budete věnovat a pomůžete
cíleně nasměrovat reálnou masivní a inteligentní podporu v plánovaných
národních programech i v rámci nové kohezní politiky pro příští programové
období 2021-2027 fondů EU do nejvíce postižených krajů a regionů v ČR, aby se
konečně odrazily ode dna.
S pozdravem,

Zbyněk Linhart

Příloha 2x: dopis ministryni financí ČR A. Schillerové
graf

Vážený pan
Richard Brabec
ministr životního prostředí ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
PRAHA

