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Ústecký kraj a podpora rozvoje vodíkové ekonomiky – proč my?
 První „vodíkové údolí“ ve střední a východní Evropě
= vstupní brána na trh s potenciálem min. 70 mil. obyvatel
 Petrochemická a energetická základna celé České republiky –
logický prostor pro rozvoj zásadních tranzitních, dekarbonizačních
projektů
 Blízkost Saska a potenciál využití i zde rozvíjené vodíkové
infrastruktury, otevřenost spolupráci s dalšími regiony vč. Dolního
Slezska
 Přístup ke specifickým finančním zdrojům na podporu inovativních
projektů
• např. Fond pro spravedlivou transformaci, Modernizační fond
 Potenciál efektivního využití území po těžbě a brownfieldů pro
možnost instalace obnovitelných zdrojů energie a na ně
návazných vodíkových technologií.

Ústecký kraj a podpora rozvoje vodíkové ekonomiky – aktuální stav
 Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku
jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji
o váže na aktivity Vodíkové platformy Ústeckého kraje koordinované z úrovně
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje,
o 23 signatářů – další subjekty na aktivitách platformy participují a projevují zájem o
členství,
o pravidelný přenos informací z evropské a resortní úrovně, realizace společných
seminářů apod.
 vodíková témata jsou významně akcentována v rámci RIS3 Ústeckého kraje
 od ledna 2022 bude Ústecký kraj plnohodnotným členem nově vzniklého
Regionálního pilíře iniciativy Hydrogen Europe
o intenzifikace mezinárodní spolupráce a možnost zapojování se do projektů
nadnárodního významu,
o možnost využití podpůrných služeb zaměřených na podporu investic do rozvoje
vodíkového hospodářství,
o zapojení do procesu přípravy a připomínkování evropské vodíkové legislativy.

Ústecký kraj a podpora rozvoje vodíkové ekonomiky – budoucnost
 pro další posun je nezbytné:
o definovat rozvojové cíle regionu na úrovni vodíkové ekonomiky
 Vodíková strategie ÚK,
o zajistit poradenské služby, informační servis a přístup k relevantním finančním
zdrojům,
o podporovat rozvoj společných projektů – např. rozvoj tzv. vodíkového klastru,
o reprezentovat region na úrovni evropských platforem spjatých s problematikou
vodíku, transformace a dekarbonizace, mj.:
o Evropská vodíková aliance,
o Platforma pro spravedlivou transformaci,
o Vodíková údolí,
o Hydrogen Europe apod.

Vodíková strategie Ústeckého kraje
 vzniká na principu využití bottom-up approach – mj. prostřednictvím aktivity tzv.
kulatých stolů
 je připravována s respektem k obsahu Vodíkové strategie České republiky a
Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu
 přispěje ke zvýšení potenciálu pro efektivní využití evropských dotačních prostředků
 nástroj pro prezentaci rozvojových příležitostí kraje v rámci vodíkové ekonomiky –
strategie bude součástí aktualizované RIS3 Ústeckého kraje
 strategie jako cestovní mapa rozvojových cílů a plánovaných aktivit na úrovni
vodíkové ekonomiky, např.:
o instalovaný výkon zařízení na výrobu vodíku,
o počet plnících vodíkových stanic,
o počet vozidel (autobusů, osobních a nákladních automobilů, vlaků…),

 zajištění maximální efektivity regionální komunikace a spolupráce stakeholderů
v Ústeckém kraji

Spolupráce stakeholderů v oblasti vodíkové ekonomiky
Regionální odborná debata v rámci „kulatých stolů“
ICUK – koordinace a podpora za kraj
KHK ÚK – odborný garant

Výroba H2

Distribuce H2

Energetika a
H2

H2 a výzkum,
vývoj a
vzdělávání

Vedení ÚK - sledování postupu na
vrcholové úrovni

H2 a průmysl

H2 v
mobilitě a
budovách

Vodíková platforma ÚK (HSR-ÚK) – koordinace a přenos informací z členské základny

Aktuality
 zprovoznění prvních 3 veřejných vodíkových plnících stanic v nejbližších měsících,
 příprava nákupu desítek kusů vodíkových autobusů v horizontu cca 5 let,
 příprava instalací FVE v rozsahu stovek MWp zaměřených na produkci „zeleného“
vodíku,
 4 z 10 strategických záměrů Fondu pro spravedlivou transformaci v Ústeckém kraji se
zaměřují na rozvoj vodíkového hospodářství,
 od 1.1.2022 se Ústecký kraj stává součástí nově vytvořeného Regionálního pilíře
evropského partnerství Hydrogen Europe.
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