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bere na vědomí

Informaci o stavu realizace projektů a čerpání finančních prostředků z ESIF v programovém období 2014+ 
dle důvodové zprávy



Důvodová zpráva:
Ústecký kraj realizuje v programovém období 2014 - 2020 celou řadu projektů, které jsou spolufinancovány z 
Evropských strukturálních a investičních fondů. Aktuálně je jako žadatel veden u 75 projektů o celkovém 
objemu téměř 5 mld. Kč

Nejvýznamnějším operačním programem dle výše finančních prostředků je Integrovaný regionální operační 
program (IROP),který je široce zaměřený a směřuje k vylepšení kvality života v různých částech České 
republiky. Hlavními oblastmi, do nichž podpora směřuje, jsou silnice II., případně III. třídy, dopravní 
obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s 
důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní 
památky včetně muzeí, tzv. e-government a územní plánování měst a obcí.
V rámci IROP Ústecký kraj již ukončil, realizuje nebo připravuje 22 projektů v celkové výši 3 mld. Kč s 
očekávanou dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj 2,6 mld. Kč (příloha č.1)

Operační program Zaměstnanost pokrývá oblast podpory zaměstnanosti, dalšího vzdělávání, modernizace 
veřejné správy a služeb ad. Lze z něj realizovat s ohledem na způsobilost výdajů financovaných z 
Evropského sociálního fondu intervence nehmotného charakteru. Ústecký kraj za přispění dotace z tohoto 
operačního programu ukončil či realizuje 15 projektů v celkové hodnotě 1 mld. Kč, přičemž předpokládaná 
dotace činí 947 mil. Kč. Jedná se o projekty zaměřené na motivaci a podporu mladých při hledání 
zaměstnání, na podporu sociálních služeb a vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu ( příloha č.2)

Dalším operačním programem, ze kterého Ústecký kraj čerpá prostředky na své projekty, je OP Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Jeho cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím zajištění podmínek pro kvalitní 
výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. V 
Ústeckém kraji se využívají dotační prostředky především na realizaci Krajského akčního plánu vzdělávání, 
tedy vytvoření podmínek pro podporu technického a přírodovědného vzdělávání, vzdělávání pedagogů ad. 
Ústecký kraj v rámci OP VVV realizoval, případně připravuje 8 projektů v celkové hodnotě 536 milionů korun s 
předpokládanou dotací 503 milionů (příloha č.3)

Operační program Životní prostředí má za cíl zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, zlepšování 
kvality ovzduší v lidských sídlech, řeší problematiku odpadů, ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a 
krajinu a energetické úspory. Ústecký kraj z tohoto programu realizoval a dokončuje 12 projektů v celkovém 
objemu 188 milionů korun s předpokládanou dotací 70 mil. Kč. Jedná se především o zateplení školních 
budov a revitalizace zahrad v majetku Ústeckého kraje (příloha č.4)

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko je zaměřen na realizaci přeshraničních projektů 
podél česko-saské hranice. Ústecký kraj se ve svých projektech zaměřuje na oblasti přirozené spolupráce na 
obou stranách hranice, tedy na kulturu, životní prostřední a cestovní ruch a turistiku. Doposud ukončil či 
realizuje 9 projektů v hodnotě 47,23 milionu korun s dotací 38,3mil. Kč (příloha č.5)

Program Interreg Central Europe patří k menším programům a je zaměřen především na nadnárodní 
spolupráci napříč Střední Evropou v rozmanitých oblastech. Projekty řeší společné regionální výzvy v oblasti 
inovací, nízkouhlíkového hospodářství, životního prostředí, kultury a dopravy. V Ústeckém kraji byl ukončen 
jeden projekt a pět dalších je v běhu. Jedná se o odborné aktivity zaměřené na podporu místního průmyslu a 
přeshraniční spolupráci. Celková hodnota projektů je 41,6 milionů korun s dotací 35,3 milionů (příloha č.6)

Smyslem Operačního programu Technická pomoc je role podpůrného charakter, zajištění fungování národní 
stálé konference a regionálních stálých konferencí, které se podílejí na řízení územní dimenze intervencí 
ESIF. Ústecký kraj z něj postupně realizuje tři na sebe navazující projekty Regionální stálá konference 
Ústeckého kraje. Jedná se o projekty plně hrazené z dotace ve výši milionů korun (příloha č.7)

Velká většina projektů je řízena odborem regionálního rozvoje (40 ze 75 projektů). Odbor regionálního rozvoje 
provádí celkovou koordinaci přípravy a realizace projektů. Prostřednictvím Fondu rozvoje ÚK rovněž zajišťuje 
finanční plánování a vlastní financování projektů.
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