
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.5

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
RFC – změna rozpočtu projektu

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna rozpočtu projektu RFC (Recapture the Fortress Cities) z programu meziregionální spolupráce Interreg 
Europe

Nárok na rozpočet:
výdaje na nový rozpočet projektu RFC (Recapture the Fortress Cities) na část projektu uskutečněného v 
Ústeckém kraji – 414 650 EUR (10 571 501,75 Kč), spolufinancování ÚK 15% 62 197,5 EUR (1 585 725,26 
Kč), dotace EU 85% 352 452,5 EUR (8 985 776,49 Kč)

Předfinancování celkových výdajů a vlastního podílu Ústeckého kraje z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v 
letech 2019 – 2023

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 026/82R/2019

Přílohy: 

11.5-1 Název:                   U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

Předloženou informaci o navýšení rozpočtu podílu Ústeckého kraje u projektu RFC (Recapture the 
Fortress Cities), vedeného pod číslem PGI05866 z Evropského fondu regionálního rozvoje pro Evropský 
program územní spolupráce Interreg Europe

B) rozhoduje

o navýšení rozpočtu podílu Ústeckého kraje dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o mezinárodní spolupráci při realizaci projektu vedeném 
pod číslem PGI05866, RFC (Recapture the Fortress Cities) v rámci programu meziregionální spolupráce 
Interreg EUROPE.



Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24. 6. 2019 na základě usnesení číslo 028/20Z/2019 schválila 
mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje jako partnera projektu RFC (Recapture the Fortress Cities) v rámci 
programu meziregionální spolupráce Interreg Europe.

Na základě odstoupení partnera č. 8 European Federation of Fortified Sites (EFFORTS) – Evropská federace 
opevněných měst (Belgie) došlo k úpravě projektu RFC. Finanční prostředky a aktivity byly rozděleny mezi 
projektové partnery. Ústecký kraj v roli vedoucího partnera přebírá největší podíl, současně se tedy převádí i 
adekvátní část rozpočtu určená pro příslušné úkoly.

Celkový rozpočet projektu zůstal nezměněn: 1 518 683 EUR (39 485 758 Kč), dotace z ERDF 84,29% 1 280 
063,05 EUR (33 281 651 Kč), podíl všech partnerů 238 619,95 EUR (6 204 118,7 Kč)

Původní rozpočet podílu Ústeckého kraje: 369 650 EUR (9 610 900 Kč), spolufinancování ÚK 15% 55 477,5 
EUR (1 441 635 Kč), dotace EU 85% 314 202,5 EUR (8 169 265 Kč)

Nový rozpočet podílu Ústeckého kraje: 414 650 EUR (10 780 900 Kč), spolufinancování ÚK 15% 62 197,5 
EUR (1 617 135 Kč), dotace EU 85% 352 452,5 EUR (9 163 765 Kč)

Navýšení o: 45 000 EUR (1 170 000 Kč), spolufinancování ÚK 15% 6 750 EUR (175 500 Kč), dotace EU 85% 
38 250 EUR (994 500 Kč)

Navýšení rozpočtu je podstatnou změnou projektu a podléhá proto schválení stejným orgánem, který schválil 
původní mezinárodní spolupráci.

Popis projektu

Projekt Recapture the Fortress Cities

Stručná charakteristika:

Projektový záměr se věnuje problematice historických památek – pevností a jejich společné existence a 
fungování se sousedícími městy, oživení těchto měst i památek. Ústecký kraj se zaměří na historickou 
pevnost Terezín.

Aktivity a cíle projektu:

Cílem projektu je zlepšení koexistence historických památek a sousedících měst. Na území Evropské unie se 
nachází řada objektů, které dříve sloužily jako pevnosti, často se jedná o rozsáhlé stavby historického 
významu, vystavěných v různých historických obdobích, které dnes vytvářejí image měst, která vznikla v 
jejich blízkosti nebo je dnes již přímo obklopují. Údržba těchto objektů je nákladná a města se tak často 
potýkají s problémem jejich zachování, údržby a možností využití, problémem je i roztříštěnost umístění 
těchto objektů ve městě a jeho blízkosti.

Projekt se zaměřuje na globální přístup a zpracování inovativních způsobů využívání pevností s cílem 
usnadnit jejich údržbu, zapojit tyto objekty do života města a využívání tohoto kulturního dědictví.

Cílem projektu je integrovaný přístup k problematice pevnostních staveb, neboť na tyto je často pohlíženo 
jako na oddělené stavby, jako na objekty pouze historické a určené k údržbě a zachování.

Aktivity projektu:
- zlepšení spolupráce a komunikace město-pevnost, zapojení místních institucí, zpracování plánů a strategií
dalšího rozvoje a využívání objektu
- vzájemné interakce a dopady koexistence město-pevnost – pozitivní a negativní
- inovativní způsoby využití, další rozvoj, využívání stávajících zdrojů, kulturní a sociální význam památky
- propagace, dostupnost místa pro veřejnost, zvýšení atraktivity pro cestovní ruch a vzdělávání
- podpora veřejné správy,
- financování péče o kulturní památku, sbírkových fondů,
- technické zázemí,
- plnohodnotné využití, zatraktivnění: o zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení, o restaurování
památky, o rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů,



- využívání památky pro komerční účely, zapojení regionálních MSP

Aktivity budou realizovány formou:
- zpracování analytických dokumentů, akčního plánu za podpory zahraničních expertů, strategie rozvoje a
plán využívání pevnosti
- výměna zkušeností, příklady dobré praxe ze zahraničí, technické workshopy a semináře, zlepšení
komunikace klíčových institucí a jejich zapojení do aktivit projektu
- propagační akce

Datum realizace projektu: srpen 2019 – červenec 2023

Průběh financování:

Předfinancování celkových výdajů a vlastního podílu Ústeckého kraje z Fondu rozvoje Ústeckého kraje v 
letech 2019 – 2023, průběžné financování (ex-post) na základě předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o 
platbu

Partneři projektu:
- Ústecký kraj, vedoucí partner projektu
- Regionální rozvojová agentura Voorkempen v Antverpách, Belgie - Regional Landscape de Voorkempen
- Město Komotini, Řecko - Municipality of Komotini
- Regionální rozvojová agentura severozápad, Rumunsko - North-West Regional Development Agency
- Samosprávný region Prešov, Slovensko - The Prešov Self-Governing Region
- Provincie Teruel, Španělsko - Provincial Government of Teruel
- Město Magdeburg, Německo - City of Magdeburg

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Václav Papřok
vedoucí oddělení finančního řízení a 
kontroly odboru strategie, přípravy a 
realizace projektů

Bc. Markéta Drahošová
samostatný referent oddělení 
finančního řízení a kontroly odboru 
strategie, přípravy a realizace projektů

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jaroslava Kuszniruková (vedoucí odboru)   Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 22. 11. 2019

2 PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmana)   Mgr. Martin Klika MBA 
25.11.2019

Podpis zpracovatele:  Bc. Michaela Janatková 22. 11. 
2019


