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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 21.2

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v období 2021 - 2027

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Informace Zastupitelstvu Ústeckého kraje o zařazení záměrů do zásobníku projektů Fondu rozvoje ÚK

Nárok na rozpočet:
není požadován

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 9. 3. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 166/39R/2022

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 18. 5. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 66/44R/2022

Přílohy: 

21.2-1 Název: bod 21.2 priloha 1.pdf Zásobník projektů U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bere na vědomí

zařazení záměrů dle přílohy č.1 tohoto materiálu do zásobníku projektů



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu Ústeckého kraje je na vědomí předkládána informace o zařazení záměrů, které byly 
identifikovány jako způsobilé pro financování z vnějších zdrojů (především z Evropských strukturálních a 
investičních fondů), do zásobníku projektů Fondu rozvoje Ústeckého kraje ( příloha č.1 )
Na základě návrhu pracovní skupiny pro Fond rozvoje Ústeckého kraje ze dne 14.2.2022 a 3.5.2022, Rada 
Ústeckého kraje schválila:
Dne 9.3.2022, usnesením č. 166/39R/2022, znovuzařazení projektů do zásobníku na období 2021-2027 v 
oblasti energetických úspor z důvodu předložení do Národního programu životní prostředí v rámci Národního 
plánu obnovy a změnu jejich předfinancování.
Jedná se o 4 projekty na realizaci energetických úspor budov, které již byly podány do 146. výzvy OPŽP a 1
projekt, který bude podán nově.
SÚS ÚK – Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice
Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p. o. – rekonstrukce budovy gymnázia Centrum sociální pomoci Litoměřice,
zateplení hlavního objektu DSP Skalice
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola
Chomutov-areál Černovická 26
Podání žádostí o poskytnutí dotace do Národního programu životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy
schválila Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 9.2.2022
V oblasti sociálních služeb RUK schválila:
Domov pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o. - přístavba výtahu na pavilonu C - 6. výzva - navýšení 
rozpočtu projektu po zpracování projektové dokumentace na částku 14, 8 mil Kč
Nové projekty pro zařazení do zásobníku:
Rozvoj střednědobého plánování v Ústeckém kraji (ROSPÚK)
Multidisciplinární přístup v podpoře lidí s duševním onemocněním v Ústeckém kraji (MULTIDISCIPLINARITA
V ÚK) - předpokládá se předložení těchto projektů do příslušné výzvy Operačního programu Zaměstnanost+
Dne 18.5.2022, usnesením č. 66/44R/2022 zařazení projektů z následujících oblastí:
Školy
KAP ÚK III - Projekt byl připravován odborem PIT, Rada schválila na svém zasedání dne 15.9.2021 
předložení projektové žádosti do Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Realizace probíhá od 
1.1.2022 odborem SMT.
Muzea, kreativní centra, knihovny
„Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. – rekonstrukce vily Na Schodech na kulturní a 
kreativní centrum“ - jedná se o přesun ze starého zásobníku, kdy se předpokládala realizace v rámci IROP.
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o., pobočka Varnsdorf – Kulturní a kreativní centrum.
Projekty budou předložen do výzvy Národního plánu obnovy – kulturně-kreativní centra ( schváleno RUK 
6.4.2022)
Kultura - projekt přeshraniční spolupráce - projekt je připravován pro předložení do programu Přeshraniční 
spolupráce Česko - Sasko.
Mapování a strategie kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji - byla vytvořena pracovní skupina pro 
realizaci strategie, bude předloženo v rámci Národního plánu obnovy.
Podnikání a inovace
SMART III ÚK - bude připravena projektová žádost vč. všech povinných příloh dle pravidel OP JAK, 
předpokládaná realizace 09/2022 -12/2025.
Dále RUK schválila vyřazení ze zásobníku projektů pro následující akce:
Domovy sociálních služeb Meziboří, p.o. - nástavba spojovacího krčku objektu DSS Meziboří - 9. výzva - 
nebyla schválena dotace.
Bránou do Čech nejenom na kole - nebyla schválena dotace.
Centrum sociální pomoci Litoměřice, Domov důchodců Libochovice (výměna oken a rekonstrukce 
obvodového pláště včetně zateplení všech pavilonů) - nesplňuje podmínky NPO, zařazeno do financování z 
Fondu investic a oprav.
Seznam všech projektů je uveden v příloze č.1 tohoto materiálu.

Zásobník byl nově vytvořen pro období 2021 - 2027 a podrobné údaje o jednotlivých projektech jsou vedeny v 
systému NAVISION. Po zařazení do zásobníku budou projekty připravovány k předložení do relevantních 
výzev operačních programů a dalších dotačních titulů s cílem maximálního využití dotačních prostředků. 
Současně probíhá ve spolupráci se svodnými odbory prověrka vnějšího financování u dalších záměrů, které 
budou průběžně projednávány v pracovní skupině a předkládány k zařazení do zásobníku.
Seznam všech projektů ke dni 3.5.2022 je uveden v příloze č.1 tohoto materiálu.
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