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Společně za rozvoj regionu
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 
(HSR‑ÚK) je regionální tripartita složená ze zástupců 
samospráv, odborů a zaměstnavatelů. Vznikla 
v dubnu 2001 a sdružuje celkem sedm okresních 
hospodářských a sociálních rad z Ústeckého kraje. 
V současnosti má zhruba 200 členů, jimiž jsou 
fyzické i právnické osoby. Vznikla jako iniciační a 
kooperační subjekt pro jednání s vládou, centrálními 
správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách 
regionálního rozvoje a posilování sociálního 
dialogu. Zasedání HSR‑ÚK se za dobu její existence 
opakovaně zúčastnili ministři i předsedové vlád.

HSR‑ÚK iniciuje systémové a legislativní změny, 
vyjednává o konkrétních opatřeních pro rozvoj 
regionu s příslušnými resorty a orgány, vytváří 
prostředí pro formování názorů, předávání zkušeností 
či informací, formulování společných postojů, které 
je schopná dále prezentovat a v neposlední řadě 
posiluje spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

Její činnost vychází z myšlenky, že problémy 
Ústeckého kraje není možné řešit vlastními silami 
jednotlivých organizací a že smysl spočívá ve 
vytvoření širokého regionálního partnerství, které 
umožní efektivněji prosadit společné priority v rámci 
místní či meziregionální spolupráce. V kontextu 
jednání o potřebách regionu je právě tripartitní 
spojení zástupců samospráv, zaměstnavatelských 
a zaměstnaneckých organizací nejvyváženějším 
způsobem jednotné regionální reprezentace.



 ⊲  je jedním ze zakladatelů Paktu zaměstnanosti 
Ústeckého kraje – podílí se na realizaci aktivit 
na podporu zvýšení konkurenceschopnosti 
a zaměstnanosti Ústeckého kraje

 ⊲ iniciuje a podílí se na přípravě podpůrných 
dotačních programů na řešení  brownfields, 
problematiky sociálně vyloučených lokalit, 
nezaměstnanosti i revitalizaci krajiny a 
dalších specifických problémů regionu

 ⊲  usiluje o podporu technických a přírodovědných 
oborů účastí v motivačně informačních 
kampaních a vytvářením podmínek pro 
rozvoj kvalifikované pracovní síly

 ⊲  v zájmu posílení rozvoje vědy, výzkumu, inovací 
a vzdělávání v regionu podnítila založení 
Výzkumně vzdělávací platformy Ústeckého kraje

 ⊲ rozvíjí koncept společenské odpovědnosti 
organizací (Corporate Social 
Responsibility ‑ CSR) – například:

 ⊲ mapuje prostředí a aktivně šíří 
koncept CSR mezi regionálními 
podniky i veřejnými organizacemi

 ⊲ iniciovala vyhlášení prvního 
ročníku Ceny Ústeckého kraje za 
společenskou odpovědnost

 ⊲ iniciovala podpis Memoranda o partnerství 
a spolupráci při podpoře společenské 
odpovědnosti organizací v Ústeckém kraji

 ⊲  apeluje na úpravu legislativních opatření 
ve prospěch rozvoje podnikání 

 ⊲  apeluje na zkapacitnění prioritních 
silničních úseků a modernizaci 
dopravní infrastruktury regionu

 ⊲  vyjednala 2 mld. Kč na realizaci 
Globálního plánu revitalizace 

 ⊲  má zásadní podíl na vyjednávání a získání 15 mld. 
Kč na rekultivaci a revitalizaci krajiny po těžbě uhlí

 ⊲ a mnohé další …

 ⊲ Zaměstnanost  
a sociální témata

 ⊲ Průmysl a podnikání
 ⊲ Doprava
 ⊲ Vzdělávání
 ⊲ Společenská odpovědnost
 ⊲ Energetika
 ⊲ Životní prostředí
 ⊲ Rekultivace a revitalizace území

Hlavní priority HSR-ÚK

Hlavní přínosy HSR-ÚK:

Sekretariát HSR-ÚK
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