
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: 22.2

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

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 Ústeckého kraje.

Nárok na rozpočet:
Není požadován.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

22.2-1 Název: bod 22.2 příloha č.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 Ústeckého kraje.

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 Ústeckého kraje ( příloha č.1 )
Rada Ústeckého kraje na svém jednání dne 2.6. schválila zařazení záměrů na základě návrhu pracovní 
skupiny pro Fond rozvoje Ústeckého kraje ze dne 20.4.2021 a 25.5.2021. Ve všech případech, s výjimkou 
projektu "Transformační centrum", se jednání o projekty, u kterých již byl schválen investiční záměr. 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.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Ing. Renata Černá,
ved. oddělení fondů a programů EU Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 7. 6. 
2021

2 Ing. Michal Kučera (uvolněný zastupitel)   Ing. Michal Kučera 8.6.2021

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavel Hajšman 7. 6. 2021


