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FOND   ROZVOJE   ÚSTECKÉHO   KRAJE 
 
 

Přehled finančně významných projektů realizovaných v rámci Fondu rozvoje 
Ústeckého kraje v roce 2021 

 
v tis. Kč 

název 
výdaje 

částka 
běžné kapitálové 

IROP – Integrovaný regionální operační program    
IROP – Nová komunikace u města Chomutova 658 240 746 241 404 
IROP – Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín   183 488 183 488 
IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem   173 026 173 026 
IROP – Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov   71 489 71 489 
IROP – Vybavení výukových středisek - vybavení Zdravotnické 
záchranné služby Ústeckého kraje 

1 209 43 882 45 091 

IROP – Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad 
Labem - Evropská knihovna 

1 593 25 823 27 416 

IROP – Labská stezka 2, etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice 215 19 740 19 955 
IROP – Labská stezka 2, etapa 3, úsek Račice – Hněvice 215 5 489 5 704 
OP Z – Operační program zaměstnanost    
OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 
(POSOSUK 3) 

227 197   227 197 

OPZ – KOMPETENCE 4.0 4 133   4 133 
OP VVV – Operační program věda, výzkum, vzdělávání    
OPVVV – Implementace krajského akčního plánu - IKAP 2A 51 077 3 878 54 955 
OPVVV – Implementace krajského akčního plánu - IKAP 2B 36 053   36 053 
OPVVV – Smart akcelerátor II 10 505   10 505 
OPVVV – Krajský akční plán 4 522   4 522 
OPŽP – Operační program životního prostředí    
OPŽP – Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní 
škola Ústí nad Labem - zateplení budovy včetně střechy 

  13 724 13 724 

OPŽP – Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - 
Teplice, Na Výšině - zateplení budovy 

  5 271 5 271 

Interreg central europe    
INTERREG CENTRAL EUROPE - ECOS4IN 8 607   8 607 
INTERREG EUROPE - RFC 6 019   6 019 
SN-CZ/Cíl 2 – Program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko 

   

Cíl 2 - Česko-saské pohraničí bez bariér 5 485   5 485 
SN-CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti 
Krušnohoří 

5 250   5 250 

OP TP - Operační program technická pomoc    
OP TP – Regionální stálá konference III 5 969   5 969 
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Integrovaný regionální operační program – IROP 
 
Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje 
území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění 
udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR. Centrum pro regionální rozvoj České republiky vykonává v programu IROP 
funkci zprostředkujícího subjektu. 
 
V roce 2021 byly v rámci tohoto operačního programu realizovány tyto finančně významné 
projekty:  

 IROP – Nová komunikace u města Chomutova 241 404 tis. Kč 
Projekt řeší vybudování nového úseku III/00732, který vyvede část dopravní zátěže mimo 
střed města Chomutova na silnici I/13 (E442) a zjednoduší připojení Chomutova 
k infrastruktuře sítě TEN-T. Silnice zlepší propojení mezi silnicí I/71 a D7 a silnici 1/13 ve 
směru na Ústí nad Labem. Zčásti se jedná o rekonstrukci stávající ul. A. Muchy 
v Chomutově a z větší části o výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova. 
Součástí stavby jsou 2 okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí. Realizací 
projektu tedy vznikne nová trasa komunikace III/00732 v délce 3,415 km. Nová trasa začne 
na křižovatce Vinohradské ulice s ulicí Alfonse Muchy v Chomutově a po rekonstruované 
komunikaci – ulicí Alfonse Muchy a přes dvě okružní křižovatky povede přímo na silnici I/13. 
Cílem projektu je přispět k hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím 
kvalitního napojení sekundárních a terciálních uzlů páteřní sítě s důrazem na síť TEN-T 
komunikacemi s vyhovujícími dopravně technickými kapacitními parametry. V rámci 
projektu byly v roce 2021 vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 241 404 tis. Kč za 
stavební práce, překládky sítí vysoké a nízkého napětí, technický dozor stavby, autorský 
dozor a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové výdaje projektu byly předpokládány 
ve výši 575 825 tis. Kč a po 4 dodatcích se předpokládá, že stoupnou na 741 650 tis. Kč. 
Projekt je realizován v období 2019 – 2022. Zastupitelstvem Ústeckého kraje byl projekt 
schválen k realizaci usnesením č. 41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. 

 IROP – Rekonstrukce silnice II/262  Starý Šachov – Děčín  183 488 tis. Kč 
Hlavním strategickým cílem projektu je zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím 
rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací 
projektu dojde ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti 
a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu jsou zlepšení technických a 
bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v 
důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové 
dopravy, snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. 
nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb 
pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z 
důvodu turistiky, pobytu či dojížďky za prací. V rámci projektu byly v roce 2021 vynaloženy 
finanční prostředky v celkové výši 183 488 tis. Kč za stavební práce, překládky sítí, 
technický dozor stavby, autorský dozor a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové 
výdaje projektu jsou předpokládány ve výši 490 742 tis. Kč. Projekt je realizován v období 
2019 – 2023. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 058/13Z/2018. 

 IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad Labem 173 026 tis. Kč 
Projekt řeší liniovou dopravní stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní 
objekty (most přes trať ČD Roudnice nad Labem - Zlonice v km 1,115, most přes potok 
Čepel v km 1,406, most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii v km 2,500, podchod pro 
pěší pod "Novou komunikací" v km 2,810). Stavba je umístěna jižně od města Roudnice 
nad Labem, a to převážně na zemědělské půdě, v samém závěru vede přes zahrádkářskou 
kolonii. Na závěr stavby budou provedeny rozsáhlé rekultivační práce a to jednak po 
zrušených komunikacích v oblasti křižovatky sinic II/240 se silnicí II/246 a jednak na 
plochách, které bude využívat stavba pro zařízení staveniště. Účelem stavby je odlehčení 
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dopravního zatížení v centru města. Předmětná komunikace doplní již provedené přeložky 
komunikací II/246 u Podlusk a III/24049 na Bezděkov. V rámci projektu byly v roce 2021 
vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 173 026 tis. Kč za stavební práce, překládky 
sítí vysokého a nízkého napětí, technický dozor stavby, autorský dozor a bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a archeologický průzkum. Celkové výdaje projektu byly 
předpokládány ve výši 391 814 tis. Kč a po 4 dodatcích je předpoklad, že dosáhnou  
451 000 tis. Kč. Projekt je realizován v období 2019 – 2022. Realizace projektu byla 
schválena v Zastupitelstvu Ústeckého kraje usnesením č. 019/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019. 

 IROP – Rekonstrukce silnice II/265  Krásná Lípa – Velký Šenov  71 489 tis. Kč 
Projekt byl ukončen. Cílem projektu bylo zvýšení mobility pracovní síly prostřednictvím 
rekonstrukce/modernizace dopravní infrastruktury v regionu Severozápad. Realizací 
projektu došlo ke zkvalitnění vnitřního propojení obcí a měst, zvýšení dopravní dostupnosti 
a obslužnosti dotčeného regionu. Dalšími cíli projektu bylo zlepšení technických a 
bezpečnostních parametrů komunikace, omezení imisí a hluku, zklidnění dopravy v 
důsledku zlepšení průjezdnosti této komunikace, zvýšení bezpečnosti automobilové 
dopravy/snížení nehodovosti komunikace v důsledku realizace dopravních opatření (např. 
nový povrch vozovky, zabezpečení odvodnění komunikace), zkvalitnění dopravních služeb 
pro obyvatele dotčených obcí a měst a okolí i pro ostatní návštěvníky regionu, ať už z 
důvodu turistiky, pobytu či dojížďky za prací. Projekt byl upravován tak, aby vyhovoval 
podmínkám daným pro dotace v programu IROP. V rámci projektu byly v roce 2021 
vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 71 489 tis. Kč za stavební práce, překládky 
sítí, technický dozor stavby, autorský dozor a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
Celkové výdaje projektu činily 124 377 tis. Kč. Projekt byl realizován v období 2019 – 2021. 
Realizace projektu byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 94/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 a usnesením č. 058/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018. 

 IROP – Vybavení výukových středisek Zdravotnické záchranné služby Ústeckého 
kraje  45 091 tis. Kč 
Projekt byl fyzicky ukončen. Hlavním cílem projektu bylo vybavení školicích středisek 
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (ZZS ÚK)  
za účelem zvýšení připravenosti poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) a 
první pomoc (PP) složkami integrovaného záchranného systému (IZS), odbornou a laickou 
veřejností při řešení a řízení rizik a katastrof. Naplněním cíle projektu bylo dosaženo 
zvýšení schopnosti poskytovat PNP na území dotčeném mimořádnými událostmi a 
krizovými situacemi, a to jak ze strany ZZS ÚK, tak ostatních složek IZS a odborné a laické 
veřejnosti. Došlo ke zkrácení času pro poskytnutí PNP na zasaženém území v případě 
včasného poskytnutí první pomoci uvedenými subjekty na místě před příjezdem 
výjezdových ZZS ÚK. V rámci projektu proběhla výběrová řízení na Lezecký trenažér pro 
ZZS ÚK, Školicí centrum – zdravotnické operační středisko (ZOS) pro ZZS ÚK, Simulátory 
práce v obtížných podmínkách pro ZZS ÚK a Simulátor sanitní vozidlo s vybavením včetně 
simulátoru mimořádných událostí pro ZZS ÚK. V roce 2021 byly hrazeny výdaje ve výši  
45 091 tis. Kč na vybavení (např. na lezecký trenažér). Celkový rozpočet projektu činil 60 
764 tis. Kč. Projekt byl realizován v období 2019 - 2021. Projekt byl schválen usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 041/8Z/2017. 

 IROP – Depozitář Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace - Evropská knihovna 27 416 tis. Kč 
Fyzická realizace projektu byla v roce 2021 ukončena. Cílem projektu bylo vybudování 
nového depozitáře Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, která má v současné době velmi vážný deficit v plochách depozitářů. Projekt 
řešil nedostatečnou kapacitu knihovny pro skladování a ochranu knižního fondu a dalšího 
studijního materiálu. Nově vybudovaný objekt je využit jako depozitář a v jeho přízemí je 
studovna vědecké části. V roce 2021 byly uhrazeny výdaje za stavební práce, technický 
dozor stavby a bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve výši 27 416 tis. Kč. Celkový 
předpokládaný rozpočet projektu činí 123 632 tis. Kč. Předpokládaná doba realizace 
projektu je 2019 – 2021. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
41/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017. 
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 IROP – Labská stezka 2, etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice 19 955 tis. Kč 
Projekt byl v roce 2021 dokončen a následně došlo k proplacení zádržného. Cílem tohoto 
projektu bylo zabezpečit rozvoj kvality dopravní obslužnosti a propojení regionálních center 
osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, napojení jejich 
spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické dopravy a 
zvýšení bezpečnosti cyklistů výrazně pomůže k dalšímu rozvoji turistického ruchu 
v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 1 a podstatná 
část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 bude cyklotrasa 
„Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných parametrech již 
téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost za celou dosud 
nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem k omezení výše 
alokace a snížení maximální výše dotace na jeden projekt, byl z celé, původně plánované 
etapy 3, vybrán právě tento úsek. Projekt byl úspěšně podán do Integrovaného operačního 
programu – výzva č. 72. Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 
2,900 km, v trase: Třeboutice – Nučnice motorest s napojením na stávající cyklotrasu. 
V rámci projektu byly v roce 2021 vynaloženy výdaje v celkové výši 19 955 tis. Kč za 
stavební práce, technický dozor stavby, technický dozor investora, bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a za administrativní práce (podání žádosti o vyplacení podpory). Celkové 
výdaje projektu činily 50 422 tis. Kč (předpoklad byl 51 885 tis. Kč). Realizace projektu byla 
2019-2020. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 94/28Z/2016. 

 IROP – Labská stezka 2, etapa 3, úsek Račice – Hněvice 5 704 tis. Kč 
Projekt byl v roce 2020 ukončen stavebně a v roce 2021 došlo k proplacení zádržného. 
Realizací projektu došlo k zabezpečení rozvoje kvality dopravní obslužnosti a propojení 
regionálních center osídlení, v tomto případě měst Litoměřice a Roudnice nad Labem, 
napojení jejich spádových oblastí a napojení sousedních regionů. Zvýšení podílu cyklistické 
dopravy a zvýšení bezpečnosti cyklistů. Toto výrazně zároveň pomůže k dalšímu rozvoji 
turistického ruchu v Ústeckém kraji. Projekt navazuje na další dvě etapy, přičemž celá etapa 
1 a podstatná část etapy 2 již byly dokončeny. Po provedení výstavby této části etapy 3 
bude cyklotrasa „Labská stezka č. 2“ (dále také „cyklotrasa“) využívána v požadovaných 
parametrech již téměř na celém území Ústeckého kraje. Původně měla být podána žádost 
za celou dosud nedokončenou „Labskou stezku 2, etapu 3“ (v délce cca 21 km). Vzhledem 
k omezení výše alokace pro poskytnutí dotace, byl z celé, původně plánované etapy 3, 
vybrán právě tento úsek. Došlo k tomu především z důvodu náročnosti stávajícího vedení 
cyklotrasy po silnici III. třídy patřící Ústeckému kraji, č. III/24050 a tato vede, či probíhá 
skrz intravilán dvou obcí, kde dochází ke křížení vozidel s cyklisty, což je pro ně 
nebezpečné. Po vybudování nového tělesa cyklostezky došlo částečně k odklonění 
stávající cyklotrasy do samostatné, fyzicky odděleného tělesa cyklostezky podél Labe. Tím 
zároveň dolšo k lepšímu komfortu pro cyklisty a k jejich bezpečnějšímu průjezdu obcemi. 
Předmětem projektu je stavba pouze vybraného úseku, délky cca 4 km, v trase: Račice - 
Štětí s napojením na stávající cyklotrasu v úseku ze Štětí směrem na hranici Ústeckého a 
Středočeského kraje, kde se napojuje na již vybudovanou část Labské stezky s možností 
dvojí trasy. A to buď směrem na Mělník a dále do Středočeského a Východočeského kraje 
s možností dojet po této cyklotrase až k prameni řeky Labe. Nebo bude možné jet směrem 
na Hořín – Zelčín, na nově vybudovanou část cyklotras s názvem „Vltavská stezka“ a 
s možností dojet až do hlavního města Prahy, respektive, dojet, až k prameni Vltavy. 
Realizací tohoto úseku, v délce více než 4 kilometry s odbočkou k nádraží v Hněvicích, 
došlo k dokončení upravené souvislé cyklistické trasy na území Ústeckého kraje z Dolního 
Žlebu přes Děčín, Ústí n. L., Litoměřice a Roudnici v celkové délce 96 km. V roce 2021 byly 
hrazeny výdaje ve výši 5 705 tis. Kč za stavební práce, technický dozor stavby a technický 
dozor investora, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za administrativní práce (podání 
žádosti o vyplacení podpory). Doba realizace byla 2019 - 2020. Celkové výdaje činily 
39 386 tis. Kč (předpoklad byl 31 289 tis. Kč). Projekt byl schválen v rámci usnesení Rady 
Ústeckého kraje číslo 040/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017. 
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Operační program zaměstnanost – OP Z 
Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a 
veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. OP Z je zaměřený také na 
podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího 
vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci 
veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti 
zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. 

V rámci operačního programu zaměstnanost byly realizovány například projekty: 
OPZ – POSOSUK II. 
OPZ  - POSOSUK III. 
OPZ – Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje 
OPZ – Predikce trhu práce 
OPZ – Kompetence 4.0 
OPZ – KOMPET 

Finančně nejvýznamnějšími projekty byly: 

 OPZ – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3 (zkráceně POSOSUK 3) 
 227 197 tis. Kč 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo průběžnou výzvu pro kraje s názvem 
„Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje 
sociálních služeb“. V rámci této výzvy je realizován projekt v oblasti: azylové domy, osobní 
asistence, intervenční centrum a podpora samostatného bydlení – podpora cca 55 
sociálních služeb. Z rozpočtu roku 2021 byly hrazeny výdaje ve výši 227 197 tis. Kč na 
dotace pro poskytovatele, mzdové a s tím související výdaje, kurzy vzdělávání a evaluace 
projektu a další. Plánovaný termín realizace projektu je od 2019 do 2022. Celková alokace 
rozpočtu projektu činí 499 037 tis. Kč, z toho 24 952 tis. Kč představuje podíl Ústeckého 
kraje. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 009/17Z/2019 ze 
dne 28. 1. 2019. 

 OPZ – Kompetence 4.0 mapování budoucích kompetencí jako součást systémových 
opatření pro vymezení požadavků trhu práce 4 133 tis. Kč 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR realizuje v rámci operačního programu 
Zaměstnanost Investiční priority 1.4 -  Modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a 
soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně 
opatření pro zlepšování nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší 
spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami. Očekávaným přínosem 
projektu je vytvoření obecné metodiky pro mapování budoucích kompetencí, vč. metodiky 
tvorby sektorových kompetenčních pyramid, jako nástroje pro systémové vymezení 
požadavků trhu práce, který bude validní i po skončení realizace projektu a usnadní tak 
aktualizaci CDK (centrální databáze kompetencí) a NSP (národní soustava povolání) v 
budoucnu. Metodiky budou zpracovány tak, aby mohly být přeneseny do všech sektorů a 
regionů. Ústecký kraj v tomto projektu vystupuje jako partner. V roce 2021 byly vynaloženy 
výdaje v celkové výši 4 133 tis. Kč především za služby osobních poradců pro cílovou 
skupinu, na zprostředkování dotovaných pracovních míst a na rekvalifikační kurzy. Termín 
realizace projektu je období od 10/2019 – 12/2022. Finanční příspěvek pro Ústecký kraj je 
rozpočtován na 10 800 tis. Kč. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. 
036/61R/2019 ze dne 12. 2. 2019. 

 
 

Operační program věda, výzkum, vzdělávání – OP VVV 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se zaměřuje na podporu posunu ke znalostní 
ekonomice, tj. ekonomice založené na kvalitně vzdělané pracovní síle, využívání špičkových 
technologií, produkci kvalitních výsledků výzkumu, které se transformují do inovací v praxi a 
do konkurenční výhody českých firem, podporu kvalitního vzdělávacího systému, jeho 
transformace, rozvoj jazykového vybavení, využívání ICT, kreativity, podnikavosti a obecně 
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podporu rozvoje klíčových znalostí a dovedností, uplatnění prvků rovných příležitostí ve 
vzdělávání a inkluzivních opatření, provázanost vzdělání s praxí, podporu zapojení 
vzdělávacích institucí do širokého partnerství s aktéry trhu práce, ale také s výzkumnými 
centry, systémovou podporu celoživotního učení, zvyšování dostupnosti a kvality nabídky 
dalšího obecného, občanského a profesního vzdělávání pro jednotlivce v návaznosti na 
potřeby trhu práce a společnosti, a to i v oblasti vysoce kvalifikovaných pracovníků. 

V rámci operačního programu věda, výzkum, vzdělávání byly realizovány například projekty: 
 OP VVV – Implementace krajského akčního plánu 2A 
 OP VVV – Implementace krajského akčního plánu 2B 
 OP VVV – Smart akcelerátor II. 
 OP VVV – Krajský akční plán 

Finančně nejvýznamnějšími projekty byly: 

 OP VVV – Implementace krajského akčního plánu 2A (IKAP 2A) 54 955 tis. Kč 
Cíle projektů IKAP byly připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle 
Krajského akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro 
realizaci projektů ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt IKAP 
A2 „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ je zaměřen 
především na podporu polytechnického vzdělávání a gramotností. V rámci projektu se bude 
i nadále pokračovat v činnosti Odborné metodické skupiny v čele s krajskými metodiky, kteří 
budou zajišťovat spolu s experty mobilní centra kolegiální podpory, vzdělávání učitelů a 
veletrhy, ty budou realizovány ve spolupráci s Pedagogickým centrem. Další aktivitou 
projektu je rozšíření provozu centra virtuálního prototypování na PVC a kovy, které vzniklo 
na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Fakultě strojního inženýrství (FSI). Do 
centra již nyní dochází a budou ve větším rozsahu díky projektu docházet žáci středních 
škol, kde se budou v rámci pravidelné výuky seznamovat s technologií 3D tisků. Vzniknou 
také technické kluby (TK), které navážou na již existující digibuňky vytvořené z projektu s 
názvem Implementace Krajského akčního plánu A (IKAP A). Technické kluby vznikají v 
následujících 17 obcích: Bílina, Česká Kamenice, Duchcov, Louny, Štětí, Ústí nad Labe m, 
Děčín, Most, Chomutov, Litoměřice, Kadaň, Žatec, Jirkov, Roudnice nad Labem, Krupka, 
Litvínov, Lovosice. Nezbytnou a nejžádanější aktivitou z pohledu škol, která bude také 
pokračovat, je úhrada nákladů na dopravu školám v ÚK na exkurze, programy vzájemného 
učení a vzdělávací cesty související s podporou polytechniky a spolupráce škol a firem. Ve 
spolupráci s centrem celoživotního vzdělávání UJEP vzniknou akreditované kurzy pro 
učitele Ch, Fy, M a IT, které budou realizovány v rámci projektu. Jedná se o přechodné 
řešení nedostatku pedagogických pracovníků právě v těchto předmětech. Poslední 
aktivitou projektu bude podpora podnikání a kreativity, která bude realizována ve spolupráci 
s partnerem KHK Ústeckého kraje. Projekt je komplementární s projektem IKAP 2 B. Na 
realizaci projektu byly přijaty neinvestiční prostředky v celkové výši 18 528 tis. Kč od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 2021 byly vynaloženy výdaje ve 
výši 54 955 tis. Kč, a to především za platby partnerům projektu, dále za mzdové a s tím 
související výdaje, služby a materiál související s realizací projektu, cestovné či pronájmy. 
Odhad výdajů na tento projekt je 183 000 tis. Kč. Termín realizace projektu je 04/2020 - 
03/2023. Realizace projektu a partnerství bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje 
usnesením č. 017/27Z/2020. 

 OP VVV – Implementace krajského akčního plánu 2B (IKAP 2B) 36 053 tis. Kč 
Projekty IKAP byly připravovány tak, aby jejich aktivity naplňovaly priority a cíle Krajského 
akčního plánu, což odpovídá podmínkám a postupům, které jsou stanoveny pro realizaci 
projektů ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt IKAP 2B  
„Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ je zaměřen na podporu společného 
vzdělávání ve středních, základních i mateřských školách. Ve spolupráci se Speciálními 
pedagogickými centry budou podporovány aktivity zaměřené na logopedii a na zlepšení 
komunikačních dovedností dětí v MŠ a žáků zejména na 1. stupni ZŠ. Jedná se o navazující 
aktivity v projektu PROKOM, který byl v roce 2019 ukončen. Dále bude ve spolupráci s 
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Pedagogicko – psychologickou poradnou (PPP) podporováno karierové poradenství a to 
ve stejném, osvědčeném modelu, který je realizován nyní. Poradna bude také 
spolupracovat při vzdělávání asistentů pedagoga, při kazuistickém vzdělávání i při pilotním 
zavádění koordinátorů společného vzdělávání do základních a středních škol v kraji. V 
rámci projektu nebude opomenuta ani práce s nadanými žáky, kdy bude personálně 
podpořeno odborné pracoviště PPP v Kadani. Na realizaci projektu byly přijaty neinvestiční 
prostředky v celkové výši 26 510 tis. Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR. V roce 2021 byly vynaloženy výdaje ve výši 36 038 tis. Kč a to především za platby 
partnerům projektu, dále za mzdové a s tím související výdaje, služby a materiál související 
s realizací projektu, cestovné či pronájmy. Odhad výdajů na tento projekt činí 98 600 tis. Kč. 
Termín realizace projektu je 04/2020 - 03/2023. Realizace projektu a partnerství bylo 
schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 017/27Z/2020. 

 OP VVV – Smart akcelerátor II. 10 505 tis. Kč 
Projekt obsahem a aktivitami navazuje na projekt Smart akcelerátor. Jeho cílem je podpořit 
rozvoj inovačního prostředí jednotlivých krajů ČR a dále podpořit odborné kapacity (tzv. S3 
manažer a jeho tým) pro naplňování regionálních inovačních strategií krajů (RIS3 strategie). 
Projekt zajistí externí financování činností spojených s naplňováním cílů RIS3 strategie, 
zvýšení odborné kvalifikace lidských zdrojů v oblasti podpory vědy, výzkumu, inovací a 
realizaci opatření RIS3 strategie. V Ústeckém kraji má projekt Smart akcelerátor navíc tu 
výhodu, že díky svému propojení s Inovačním centrem Ústeckého kraje, z. s. posílí 
personální a odbornou kapacitu nové organizace, jejímž je kraj jedním ze zakladatelů. Na 
realizaci projektu byly přijaty finanční prostředky v celkové výši 6 393 tis. Kč od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 2021 byly vynaloženy celkové výdaje na 
realizace projektu ve výši 10 505 tis. Kč, a to na mzdové a s tím související výdaje, 
cestovné, občerstvení, asistenční vouchery a pilotní ověření, ostatní a telekomunikační 
služby v celkové výši 5 741 tis. Kč, partnerovi projektu „Inovačnímu centru Ústeckého kraje“ 
doplněna záloha ve výši 3 708 tis. Kč. Dále byly proplaceny zálohové platby v rámci 
projektové aktivity Asistenční vouchery v celkové výši 266 tis. Kč a projektové aktivity Pilotní 
ověření v celkové výši 790 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu činí 25 251 tis. Kč. Termín 
realizace projektu je 03/2020 – 02/2022. Projekt byl schválen usnesením Rady Ústeckého 
kraje č. 031/52R/2018 ze dne 29. 10. 2018. 

 OP VVV – Krajský akční plán (KAP) 4 522 tis. Kč 
Projekt byl ukončen. Krajský akční plán (KAP) sloužil k plánování, koordinaci a sledování 
tematických intervencí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP 
VVV) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve shodě s dlouhodobými 
potřebami a prioritami kraje a škol v území a s respektem k záměrům vzdělávání ČR. 
Krajský akční plán nebyl novou strategií v území – jeho principem bylo stavět na tom, co 
v kraji již vzniklo (např. Sektorové dohody, Regionální inovační strategie a další rozvojové 
dokumenty pořízené v území) a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území a po 
dohodě partnerů v území tyto převést do konkrétních zacílených aktivit. Příjem státního a 
evropského podílů v roce 2021 činil 3 632 tis. Kč. V rámci neinvestičních výdajů byly v roce 
2021 hrazeny mzdové a s tím související výdaje, kancelářský materiál, cestovné, 
telekomunikační služby, výdaje na pohoštění při jednáních, nákup inzerce, náklady na 
zajištění školení a pronájem prostor v celkové výši 4 522 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu 
činil 23 492 tis. Kč. Termín realizace projektu byl v období 2016 – 2021. Projekt byl schválen 
usnesením Rady Ústeckého kraje č. 21/86R/2015 ze dne 8. 7. 2015. 

 
 

Operační program životního prostředí - OPŽP 
Operační program Životní prostředí (OPŽP) je dotační program, který umožňuje čerpat 
finanční prostředky na ochranu a zlepšování životního prostředí z fondů Evropské unie. 
Finanční prostředky směřují na energetické úspory u veřejných budov a obnovitelné zdroje 
energie, na zlepšení kvality ovzduší a vodohospodářské infrastruktury, na opatření proti suchu, 
povodním a sanaci ekologických zátěží. Podpora míří také na předcházení produkce odpadů 
a jejich další využívání, posílení biodiverzity a zlepšení kvality prostředí v obcích a městech. 
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V roce 2021 byly v rámci operačního programu životního prostředí realizovány následující 
projekty: 

 OPŽP – Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem - 
zateplení budovy včetně střechy 

 OPŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - 
zateplení budovy 

 OPŽP - Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a 
technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace - Rekonstrukce pláště školy 

 OPŽP - Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - DD Libochovice 

Finančně nejvýznamnějšími projekty byly: 

 OP ŽP – Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem - 
zateplení budovy včetně střechy 13 724 tis. Kč 
Projekt byl ukončen. Předmětem projektu byla realizace energetických opatření na budově 
a zavedení energetického managementu. Došlo k zateplení vnější obálky architektonicky 
cenné budovy Střední školy obchodu, řemesel a služeb a Základní školy v Ústí nad Labem, 
Keplerova 315/7. Stavební úpravy zvýší tepelně izolační parametry stávajícího objektu 
školy. Bylo provedeno zateplení dvorní části objektu kontaktním zateplovacím systémem 
včetně zateplení soklu pod úrovní terénu, oprava uliční fasády včetně výměny všech 
výplňových konstrukcí (klempířských prvků a hromosvodu, výměna oken) a dále došlo k 
výměně střešní krytiny a zateplení střešního pláště minerální vatou. V rámci projektu byly v 
roce 2021 hrazeny výdaje ve výši 13 724 tis. Kč za stavební práce, technický dozor stavby, 
autorský dozor a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Celkové výdaje projektu činily 
31 598 tis. Kč (původně to bylo 29 825 tis. Kč). Termín realizace projektu byl 2020 – 2021. 
Projekt byl schválen usnesením č. 043/59R/2019. 

 OP ŽP - Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, Na Výšině - 
zateplení budovy 5 271 tis. Kč 
Projekt byl ukončen. Předmětem projektu byla realizace energetických opatření na budově 
a zavedení energetického managementu. Došlo k zateplení obvodových stěn objektu, 
zateplení podlahy nad venkovním prostorem, výměně dosud nevyměněných výplní otvorů, 
zateplení plochých střech (vyjma spojovacích chodeb), zavedení energetického 
managementu a po dokončení zateplení i k vyregulování otopné soustavy v celém objektu. 
V rámci projektu byly v roce 2021 hrazeny výdaje ve výši 5 271 tis. Kč za stavební práce, 
technický dozor stavby, autorský dozor a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  Závěrečná 
zpráva a žádost o platbu projektu zatím nebyly podány. Celkové výdaje projektu činily 
52 074 tis. Kč (původně to bylo 48 584 tis. Kč). Termín realizace projektu byl 2019 – 2021. 
Projekt byl schválen usnesením č. 094/28R/2017. 
 
 

Interreg central Europe 
Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE navazuje na operační program nadnárodní 
spolupráce Střední Evropa tzv. Central Europe realizovaný v minulém programovém období 
2007-2013. Zasahuje na území 9 států (Rakousko, Česká republika, Německo, Maďarsko, 
Itálie, Polsko, Slovenská republika, Slovinsko a Chorvatsko). 
V rámci operačního programu Interreg Central Europe byly v roce 2021 realizovány tyto 
finančně významné projekty: 

 Interreg Central Europe – Recapture the Fortress Cities (RFC) 6 019 tis. Kč 
Cílem projektu je zlepšení koexistence historických památek a sousedících měst. V roce 
2021 byly obdrženy na realizaci projektu formou ex-post finanční prostředky v celkové výši 
6 008 tis. Kč od poskytovatele dotace Région Hauts-de-France, Francie. V roce 2021 byly 
hrazeny mzdové a s tím související výdaje, cestovné, PHM, občerstvení, konzultační 
služby, nájemné v celkové výši 1 647 tis. Kč. Projektovým partnerům byly poskytnuty 
průtokové dotace evropského podílu ve výši 4 372 tis. Kč (partneři projektu 
LANDESHAUPTSTADT MAGDEBURG, Německo, Regionaal Landschap de Voorkempen, 
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Belgie, DIPUTACION PROVINCIAL DE TERUEL, Španělsko, AGENTIA DE 
DEZVOLTARE REGIONALA NORD-VEST, Rumunsko a Prešovský samosprávny kraj, 
Slovensko). Celkový rozpočet projektu činí 38 719 tis. Kč, včetně průtokových dotací pro 
projektové partnery. Termín realizace projektu je 08/2019 – 07/2023. Projekt byl schválen 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019. 

 Interreg Central Europe – Cross-border Ecosystem for Industry 4.0 (ECOS4IN) 
 8 607 tis. Kč 
Projekt má za cíl řešit problematiku vývoje pokročilé automatizace, průmyslu, tzv. Průmysl 
4.0 a jeho dopady na pracovní trh, vzdělávání, potřebu lidských zdrojů. V roce 2021 byly 
obdrženy na realizaci projektu finanční prostředky formou ex-post v celkové výši 7 843 tis. 
Kč od City of Vienna, Rakousko. V roce 2021 byly hrazeny mzdové a s tím související 
výdaje, cestovné, občerstvení, telekomunikační služby, pronájem v celkové výši 2 670 tis. 
Kč. Projektovým partnerům byly poskytnuty průtokové dotace evropského podílu ve výši 
5 937 tis. Kč (partneři projektu FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI, Itálie, Università Cà 
Foscari Venezia, Itálie, ENTER KOPRIVNICA d.o.o., Chorvatsko, MAŁOPOLSKA 
AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A., Polsko, Pannon Novum Nyugat-dunántúli 
Regionális Innovációs Nonprofit Kft., Maďarsko, BUSINESS UPPER AUSTRIA - OÖ 
WIRTSCHAFTSAGENTUR GmbH, Rakousko). Celkový rozpočet projektu činí  
37 331 tis. Kč, včetně průtokových dotací pro projektové partnery. Termín realizace projektu 
je 04/2019 – 03/2022. Projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 037/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019. 
 
 
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát sasko (SN/CZ) 

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko (SN/CZ – Cíl 2) podporuje pomocí 
prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj projekty spolupráce českých a saských 
partnerů. Díky takovým projektům se ještě více odbourávají bariéry mezi Českem a Saskem. 

V rámci operačního programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko byl v roce 
2021 realizován tento finančně nejvýznamnějšími projekt: 

 SN/CZ – Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 5 250 tis. Kč 
Projekt byl ukončen. Projekt byl zaměřen na zachování a prezentaci kulturního dědictví, 
zvláště muzejních sbírek podkrušnohorských muzeí (Teplice, Most, Chomutov), které měly 
souvislost s historickou hornickou činností v Krušnohoří. V rámci projektu byly vybrané 
umělecké předměty podrobeny uměleckohistorickému zhodnocení, analýzám a 
následnému restaurování. Proběhla prezentace zrestaurovaných předmětů veřejnosti 
formou výstavy, konference a vydáním publikací. V roce 2021 bylo vynaloženo 1 221 tis. 
Kč především za mzdové a s tím související výdaje, konzultační služby, dále za transporty 
uměleckých děl z ateliérů restaurátorů, tlumočení a překlady, zpracování výtvarného řešení 
výstavy a dále také došlo k odeslání obdržených podpor od poskytovatele a to jednotlivým 
partnerům projektu (Hochshule fur Bildende Kunste Dresden či Oblastní muzeum Most, 
příspěvková organizace). Projektovým partnerům byly poskytnuty průtokové dotace podílu 
EU ve výši 4 029 tis. Kč. Projekt byl realizován v letech 2018 – 2021. Rozpočet projektu 
činil 6 000 tis, Kč, z toho 600 tis. Kč představoval podíl Ústeckého kraje. Realizace projektu 
byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. 150/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016 

 SN/CZ – Cíl 2 – Česko-saské pohraničí bez bariér 5 485 tis. Kč 
Jedná se o projekt, který byl zaměřený na snadnější život pro handicapované občany. Jeho 
cílem bylo zmapování bezbariérovosti v kraji, elektronické zpracování dostupnosti staveb 
(školy, hotely, zdravotní střediska, restaurace, divadla apod.) a dále akce zaměřené na 
pomoc vozíčkářům (konference, polygon). Hlavními aktivitami projektu byly vytvoření 
webového portálu pro handicapované, zajištění odborné konference (lékařská a sociální) a 
akcí pro vozíčkáře a zpracování studie bezbariérovosti. Lead partnerem projektu je Ústecký 
kraj, projektovým partnerem je Landeshauptstadt Dresden. V roce 2021 byly na valutový 
účet Fondu rozvoje Ústeckého kraje obdrženy finanční prostředky v celkové výši 
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5 485 tis. Kč, které byly v plné výši přeposlány projektovému partnerovi. Rozpočtovány byly 
na eurovém účtu ve výši 1 071 tis. Kč a na projektovém účtu ve výši 4 414 tis. Kč. Celkové 
výdaje projektu činily 1 010 948,84 €. Doba realizace projektu byla 2016 – 2019. Realizace 
projektu byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 121/31Z/2016 ze 
dne 5. 9. 2016. 
 
 

Operační program technická pomoc – OP TP 
Smyslem OPTP 2014-2020 je role podpůrného charakteru. Zaměřuje se na nastavení 
takového prostředí pro implementaci Dohody o partnerství a tematických operačních 
programů, které umožní a zjednoduší dosažení stanovených cílů. Nastavení OPTP vychází ze 
základního předpokladu, kterým je existence centrálního koordinátora a kvalitního, jednotného 
řízení a koordinace Dohody o partnerství, dostupného jednotného monitorovacího systému a 
zajištění vysokého standardu administrativní kapacity. OPTP 2014-2020 má tedy umožnit a 
usnadnit čerpání a především zajistit efektivní využití finančních prostředků. 
Technická pomoc je zaměřena na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP Rybářství a 
dále na informování a komunikaci (publicitu), realizaci propagačních opatření, řešení stížností 
a kontroly. 
V rámci operačního programu technická pomoc byl v průběhu roku 2021 realizován pouze 
jeden projekt, a to Regionální stálá konference Ústeckého kraje III. 

 OP TP – Regionální stálá konference Ústeckého kraje III 5 969 tis. Kč 
Projekt byl fyzicky ukončen. Projekt byl zaměřen na zajištění chodu Regionální stálé 
konference (RSK) Ústeckého kraje jako koordinátora regionálních disparit a jejich 
odstranění s pomocí zejména evropských zdrojů. Navázal na aktivity Regionální stále 
konference I. a II. aktivity byly zaměřeny především práci sekretariátu RSK Ústeckého kraje, 
který zajišťuje činnosti RSK Ústeckého kraje, komunikaci se členy RSK Ústeckého kraje, 
pracovními skupinami i komunikaci s externími subjekty, kteří projeví zájem o spolupráci. 
Cílovou skupinou projektu byli pracovníci sekretariátu RSK, členové RSK a pracovních 
skupin. Plánovanými aktivitami, kromě vlastní činnosti sekretariátu, bylo zpracování analýz 
a studií dle aktuální potřeby, provoz webových stránek RSK Ústeckého kraje, zpracování 
tiskových materiálů, příprava odborných seminářů. Na realizaci projektu byly přijaty finanční 
prostředky formou ex-post v celkové výši 4 928 tis. Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
V roce 2021 byly v rámci projektu uhrazeny mzdové a s tím související výdaje, odměny 
v rámci dohod, služby informačních technologií na projektovém webu, občerstvení a 
cestovné v celkové výši 5 969 tis. Kč. Celkový rozpočet projektu je ve výši 12 193 tis. Kč na 
celou dobu trvání projektu. Termín realizace projektu je 01/2020 - 12/2021. Realizace 
projektu byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 11. 12. 2019 usnesením  
č. 020/84R/2019. 

 
 
Zpracoval: ekonomický odbor, odbor regionálního rozvoje 
V Ústí nad Labem dne 16. května 2022 


