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1. Úvod 
 

1.1 Cíl zprávy 
 
   Cílem této zprávy je zhodnotit naplňování Regionálního akčního plánu v roce 
2016 na základě konkrétních podaných projektů, případně projektů, jejichž 
realizace již začala. 

 

1.2 Metodika zpracování 
 
   Analýza využití finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních 
fondů EU vychází z dat jednotlivých projektů vložených do monitorovacího systému 
MS 2014+ v roce 2016. Byly vyhodnoceny celkové způsobilé výdaje řádně podaných 
projektů dle jednotlivých operačních programů a dále celkové způsobilé výdaje 
projektů v realizaci, příp. s ukončenou realizací. Také mělo být vyhodnoceno plnění 
integrovaných nástrojů (ITI, CLLD), ale vzhledem k velkému zdržení při schvalování 
strategických dokumentů těchto nástrojů ještě v roce 2016 nebyly podávány žádné 
projekty. 
 
   Dále bylo vyhodnoceno plnění jednotlivých aktivit RAP projekty, které jsou 
v realizaci nebo již ukončenými. Toto vyhodnocení je uspořádáno do jednotlivých 
karet aktivit. V řádku Finanční hledisko jsou uváděny celkové způsobilé výdaje 
projektů, které jsou již v realizaci. Porovnání plánovaných hodnot aktivit RAP 
prováděno nebylo, protože údaje v RAP 2016 jsou jen za 2. pololetí a bylo by tedy 
zavádějící porovnávat je s hodnotami v MS 2014+ za celý rok. Porovnáním podaných 
projektů se zásobníkem, který tvoří podklad pro RAP, bylo zjištěno, že se nedaří 
zajistit naplňování zásobníku a řada podaných projektů tak přes zásobník neprošla. 
To má za následek zpravidla nižší předpokládané čerpání v jednotlivých specifických 
cílech. To se týká především podnikatelů a neziskových organizací.  
   
   Poslední částí vyhodnocení je analýza územního rozložení alokací. Na základě 
požadavku MMR byly vyhodnoceny projekty v realizaci a ukončené podle 
jednotlivých obcí a operačních programů. Výsledky ovlivňuje dosud nízký počet 
projektů v realizaci, a proto tyto výsledky zásadně ovlivní např. jeden velký projekt, 
který může vyvolat zdání významnější aktivity při přípravě projektů v této obci.  
Z tohoto důvodu byla provedena také analýza podaných projektů dle ORP, ale jen 
u programů, kde to umožňuje struktura informací v MS 2014+ (přílohy č. 2 a 4). 
Vzhledem ke skutečnosti, že v monitorovacím systému u některých operačních 
programů není uváděno místo realizace projektu až do úrovně obcí, ale pouze na 
úrovni vyšší územní jednotky, bylo také provedeno jejich vyhodnocení na úrovni 
ORP, okresů a celého kraje, podle toho co projekty v systému uváděly. Hodnoty 
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podaných a realizovaných projektů, které nemají místo realizace do úrovně obcí jsou 
zachyceny v příloze č. 3.  Nevýhodou, jak bylo uvedeno, je dosud poměrně nízký 
počet projektů v realizaci a tak výsledky nejsou zcela vypovídající. Reálný obraz 
o využívání prostředků ESIF v jednotlivých regionech kraje podá až vyhodnocení za 
delší období. 
 

2. Analýza využití finan čních prost ředků z ESIF  
 

2.1 Finanční analýzy dle jednotlivých opera čních program ů 
  

   Z tabulek finančních alokací podaných resp. realizovaných projektů 
v jednotlivých operačních programech je patrné, že některé operační programy 
v čerpání prostředků zaostávají. Především v roce 2016 prakticky nezapočala 
realizace integrovaných nástrojů, což může ohrozit nejen čerpání dle pravidla 
N+3, ale nesplnění plánovaných hodnot v polovině období. ITI Ústecko – 
chomutovské aglomerace byl ke konci roku 2016 schválen a byly také 
vyhlášeny první výzvy.  
   Horší je situace u CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje), kde 
v současné době má strategii schválenu pouze 1 z 9 místních akčních skupin a 
problémy s vyčerpáním přidělených alokací tak mohou reálně nastat. Pomalé 
schvalování strategií jde především na vrub řídících orgánů (IROP a PRV), když 
nezajistily dostatečné kapacity hodnotitelů.  
   Některé operační programy např. OP ŽP v roce 2016 ještě vůbec nezahájily 
realizaci projektů nebo ve většině specifických cílů (OP VVV, OP PIK)! Nižší 
míra čerpání je v některých případech také zapříčiněna omezenou výší 
celkových nákladů projektů (např. IROP cyklostezky, střední školy), pozdním 
metodickým výkladem u IROP SC 1.1 nebo nelogickým omezováním 
způsobilých výdajů (OP ŽP SC 5.1). U IROP SC 1.1 tak musela být upravena 
projektová dokumentace u tří krajských komunikací a tyto projekty budou 
opětovně předloženy v roce 2017. Připomínky k bariérám ve výzvách v IROP 
a OP ŽP byly uplatněny prostřednictvím sekretariátu NSK, bohužel 
nedostáváme zpětnou vazbu, jak s nimi bude naloženo. 
Celkové přehledy viz příloha č. 1.  
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2.2 Analýza pln ění aktivit RAP 
 

2.2.1 Integrovaný regionální opera ční program 
 
Název aktivity RAP Výstavba a rekonstrukce komunikací II. a III. 

třídy 

Popis aktivity RAP Předmětem aktivity je výstavba nových úseků 
(především obchvaty měst) a rekonstrukce 
nevyhovujících úseků silnic II. příp. III. (jen 
výjimky) třídy. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury, 2.1 
Modernizace silniční infrastruktury, 4.2 
Zlepšení vnitřní a vnější obslužnosti území 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 
2016 

Byly podány 4 projekty do IROP, ale 3 byly 
vyřazeny pro nezpůsobilost. K tomu došlo 
metodickým výkladem Řídícího orgánu IROP 
pojmu modernizace, který byl zveřejněn těsně 
před podáním projektů, kdy už nebylo možné 
na tento výklad reagovat. U těchto komunikací 
byla upravena projektová dokumentace a 
budou opětovně podány v roce 2017 

Finanční hledisko 339 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Zkvalitnění a rozvoj dopravní obslužnosti 

Popis aktivity RAP Zřízení dynamického dopravního dispečinku 
pro IDS v rámci kraje a také ve městech 
provozujících místní hromadnou dopravu. 
Obnova vozového parku veřejné dopravy 
pořízením nízkoemisních vozidel (trolejbusy, 
tramvaje, autobusy splňující emisní limity Euro 
7) vč. pořízení odbavovacího systému a 
rekonstrukce a výstavba tramvajových či 
trolejbusových tratí.  
Výstavba cyklostezek a doprovodné 
infrastruktury (značení, informační tabule, 
odpočinková místa, uzamykatelné stojany na 
kola, apod.). 
Výstavba přestupních terminálů veřejné 
dopravy vč. autobusových nádraží, které 
budou zahrnovat nadzemní objekty (přístřešky 
pro cestující, doplňkové služby) dopravní 
infrastrukturu (komunikace, nástupní 
ostrůvky), informační panely, apod. 
Realizace opatření na silniční infrastruktuře pro 
zvýšení bezpečnosti nemotorových účastníků 
silničního provozu – přechody pro chodce, 
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zpomalovací semafory a další opatření pro 
snížení rychlosti automobilové dopravy, 
mimoúrovňové křížení, úpravy nepřehledných 
míst u škol, apod. 
Modernizace železniční infrastruktury 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.3 Podpora integrace dopravních systémů 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 
2016 

Největší finanční objem jde na modernizaci 
železniční infrastruktury, nákupy bezemisních 
vozidel MHD, podporu využívání veřejné 
dopravy a zvýšení bezpečnosti dopravy ve 
městech, i když vlastní realizace projektů 
většinou začne až v roce 2017. Většímu plnění 
bylo zabráněno omezením maximální výše 
celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 
např. u cyklostezek.  

Finanční hledisko IROP 12 mil. Kč, OPD 599 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Zlepšení infrastruktury a vybavení složek IZS 

Popis aktivity RAP Výstavba a rekonstrukce objektů hasičáren, 
výstavba stanovišť zdravotní záchranné služby, 
pořízení vybavení a techniky složek IZS. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 4.1 Zajištění odpovídající kapacity 
infrastruktury veřejných služeb 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 
2016 

Byly realizovány projekty pořízení vybavení a 
techniky složek IZS, zpravidla hasičů 

Finanční hledisko IROP 81 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb 

Popis aktivity RAP Výstavba a rekonstrukce objektů pro 
poskytování sociálních služeb  

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 
službami 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 
2016 

V roce 2016 bylo podáno 20 projektů, ale žádný 
se v tomto roce ještě nezačal realizovat. 

Finanční hledisko IROP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Podpora infrastruktury sociálního bydlení 

Popis aktivity RAP Výstavba a rekonstrukce a vybavení objektů 
pro činnost komunitních center 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální 
soudržnosti 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 
2016 

V roce 2016 bylo podáno 10 projektů, ale žádný 
se v tomto roce ještě nezačal realizovat. 

Finanční hledisko IROP 0 mil. Kč 
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Název aktivity RAP Rozvoj komunitních center 

Popis aktivity RAP Výstavba a rekonstrukce objektů pro sociální 
bydlení. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.3 Podpora bydlení jako nástroje sociální 
soudržnosti 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 
2016 

V roce 2016 bylo podáno 12 projektů, ale žádný 
se v tomto roce ještě nezačal realizovat. 

Finanční hledisko IROP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Podpora infrastruktury pro sociální podnikání 

Popis aktivity RAP Vybudování a rekonstrukce objektů a příslušné 
infrastruktury pro účely sociálního podniku. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a 
sociálním vyloučením ohrožených skupin 
obyvatelstva 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 
2016 

O tuto aktivitu je poměrně nízký zájem, podány 
4 projekty, v realizaci jsou z toho 2 projekty. 

Finanční hledisko IROP 10 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Modernizace infrastruktury vysoce 

specializované péče 

Popis aktivity RAP Pořízení moderní zdravotnické techniky vč. 
souvisejících stavebních úprav 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 
službami 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byl podán jeden projekt Krajské zdravotní, a.s., 
který ještě není v realizaci. 

Finanční hledisko IROP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Modernizace infrastruktury návazné péče 

Popis aktivity RAP Pořízení moderní zdravotnické techniky vč. 
souvisejících stavebních úprav 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 
službami 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byl podán jeden projekt Krajské zdravotní, a.s., 
realizace začala v roce 2016. 

Finanční hledisko IROP 99 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Transformace psychiatrické péče 

Popis aktivity RAP Stavební úpravy prostor vč. vybavení pro 
poskytování moderní psychiatrické péče 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 
službami 
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Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Aktivita nezahájena 

Finanční hledisko IROP  0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Zvýšení kapacit a vybavení vzdělávací 

infrastruktury 

Popis aktivity RAP Výstavba, přístavba, rekonstrukce a stavební 
úpravy objektů vzdělávacích zařízení, 
mateřských, základních a středních škol a jejich 
vybavení. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 
službami 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 10 projektů na výstavbu či 
rekonstrukci objektů pro předškolní vzdělávání 
a 12 projektů pro střední školství, z nichž je 
většina na vybavení odborných učeben. Dosud 
zahájila realizace jen tří objektů MŠ. 

Finanční hledisko IROP 32 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Snížení energetické náročnosti v bytových 

domech  

Popis aktivity RAP Zateplení obvodového pláště bytových domů, 
realizace opatření pro využití obnovitelných 
zdrojů energie v bytových domech (instalace 
solárních panelů pro přípravu TUV, využití 
geotermální energie, apod.) 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 6.3.2 Podpora úspor energie ve vazbě na místní 
podmínky a krajinný potenciál, se zaměřením 
na zvyšování energetické účinnosti a snížení 
emisí znečišťujících látek, produkovaných 
domácnostmi, a na aplikaci inovativních 
technik v průmyslových sektorech a úspory 
energie včetně sektoru bydlení apod. 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 V roce 2016 bylo podáno 17 projektů, z nichž 
jsou zatím dva v realizaci. Nejčastějšími žadateli 
jsou města a obce a společenství vlastníků 

Finanční hledisko IROP 18 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Zkvalitnění prezentace kulturního dědictví 

Popis aktivity RAP Obnova objektů NKP a UNESCO a výstavba, 
přístavba a rekonstrukce objektů pro uchování 
a prezentaci sbírek kulturního dědictví a 
knihoven, vč. obslužných a prezentačních 
technologií. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro 
volnočasové aktivity obyvatel a pro využití 
kulturního potenciálu 
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Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno sedm projektů na revitalizaci 
památkově chráněných objektů, nejvíce v Žatci. 
V realizaci je jeden projekt. 

Finanční hledisko IROP 28 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Rozvoj efektivity veřejné správy 

Popis aktivity RAP Pořízení nového software a hardware, 
vybudování veřejných míst pro připojení k 
internetu 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 8.1 Zkvalitňování administrativních kapacit 
veřejné správy 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Aktivita nezahájena 

Finanční hledisko IROP  0 mil. Kč  

 
 
Název aktivity RAP Pořízení dokumentů územního rozvoje 

Popis aktivity RAP Pořízení dokumentů územního rozvoje – 
územní plány, studie, regulační plány 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 9.1 Posílení strategických a koncepčních 
přístupů k místnímu a regionálnímu rozvoji 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Vzhledem k omezení jen na ORP je malý zájem 
– pouze dva projekty.  

Finanční hledisko IROP 2 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Realizace SCLLD 

Popis aktivity RAP Posílení administrativních kapacit a kompetencí 
místních akčních skupin pro realizaci strategií 
CLLD 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 9.2.4 Podpora svazku obcí, místních akčních 
skupin, organizací destinačního managementu 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Projekt podalo 7 z devíti MAS, které působí na 
území Ústeckého kraje.  

Finanční hledisko IROP 31 mil. Kč 
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2.2.2 OP Zaměstnanost 
 
Název aktivity RAP Zvýšení zaměstnanosti podpořených osob, 

zejména starších, nízko kvalifikovaných a 
znevýhodněných 

Popis aktivity RAP Předmětem aktivity je realizace komplexu 
programů s cílem vytvořit pro tuto cílovou 
skupinu nová pracovní místa, podpořit jejich 
adaptaci na měnící se trh práce 
prostřednictvím aktivit diagnostických, 
poradenských, vzdělávacích či aktivit 
zprostředkování zaměstnání.  

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.5 Adaptabilita trhu práce 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 45 projektů, většinou ze strany 
neziskových organizací. V realizaci je 9 projektů.  

Finanční hledisko OP Zaměstnanost 234 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu 

práce 

Popis aktivity RAP Půjde o komplex programů zacílených na 
posilování inkluzivního zaměstnávání – využití 
nástrojů sociálního pilíře konceptu CSR 
s důrazem na posílení diverzity pracovní síly ve 
vztahu k cílové skupině, rozvoj diverzity 
managementu a harmonizace rodinného a 
pracovního života, podporu flexibilních forem 
trhu práce, podporu programů pro zahájení 
samostatné výdělečné činnosti a zlepšení 
koordinace místních a celostátních politik 
týkajících se rovných příležitostí, tvorba a 
implementace regionální strategie rovných 
příležitostí. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a 
sociálním vyloučením ohrožených skupin 
obyvatelstva 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 50 projektů, většinou neziskovými 
organizacemi. V realizaci je 23 projektů.  

Finanční hledisko OP Zaměstnanost 79 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání 

Popis aktivity RAP Realizace projektu Ústeckého kraje - Regionální 
observatoř trhu práce. Podpora se zaměří na 
vytvoření funkčního systému monitorování a 
předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce a 
funkčního a plošně dostupného karierového 
poradenství. MPSV  a instituce trhu práce bude 
mít k dispozici nástroje podpory a stimulace 
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dalšího profesního vzdělávání pro uchazeče a 
zájemce o zaměstnání a pro pracovníky 
podniků, včetně systému slaďování kvality a 
efektivity dalšího profesního vzdělávání. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.5 Adaptabilita trhu práce 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Aktivita nebyla realizována  

Finanční hledisko OP Zaměstnanost 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Podpora zaměstnanosti mladých lidí do 30 let 

v Ústeckém kraji  

Popis aktivity RAP Realizace komplexu aktivit pro cílovou skupinu 
mladých lidí v podobě poradenství, praxí u 
firem, vzdělávaní, koučink, diagnostické aktivity 
a zprostředkování pracovních míst, podpora 
návratu mladých lidí do formálního či 
neformálního vzdělávání, podpora zahraniční 
mobility. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 5.2 Podpora zvýšení kvality pracovní síly 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byly podány dva projekty Ústeckým krajem, oba 
jsou v realizaci.  

Finanční hledisko OP Zaměstnanost 123 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených 

sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti a na trhu práce 

Popis aktivity RAP Aktivizace specifické cílové skupiny, která je 
ohrožena či je sociálně vyloučená se zvláštním 
aspektem na sociálně vyloučené lokality 
Ústeckého kraje.  Půjde o aktivizační metody, 
motivační poradenské vzdělávání, zdravotní i 
bilanční diagnostika a zprostředkování 
pracovních míst ve spolupráci s městy a 
obcemi. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a 
sociálním vyloučením ohrožených skupin 
obyvatelstva 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 44 projektů neziskovými 
organizacemi a obcemi. V realizaci bylo 16 
projektů  

Finanční hledisko OP Zaměstnanost 127 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Rozvoj sektoru sociální ekonomiky 

Popis aktivity RAP Realizace komplexu projektů, prostřednictvím 
místních iniciativ, v oblasti tvorby a 
implementace sociálních podniků na území 
Ústeckého kraje. 
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Půjde o aktivity vytváření sociálních podniků 
dle stanovené metodiky na Území Ústeckého 
kraje. Aktivita se soustředí na implementaci 
metodiky tvorby sociálních podniků ve 
spolupráci s NNO, městy a obcemi i 
regionálních zaměstnavatelů. 
 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a 
sociálním vyloučením ohrožených skupin 
obyvatelstva 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 6 projektů podnikatelských 
subjektů a jeden neziskovou organizací. 
V realizaci byl 1 projekt  

Finanční hledisko OP Zaměstnanost 6 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání 

sociálních inovací a mezinárodní 
spolupráce v tematických oblastech OPZ 

Popis aktivity RAP Půjde o realizace komplexu aktivit 
zacílených na podporu mezinárodní 
spolupráce, formou uskutečnění 
krátkodobých studijních stáží, výměnu 
informací a aplikování příkladů dobré 
praxe ze zahraničí do legislativního 
prostředí ČR. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 4.1 Zajištění odpovídající kapacity infrastruktury 
veřejných služeb 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byly podány 4 projekty neziskovými 
organizacemi. Všechny jsou v realizaci  

Finanční hledisko OP Zaměstnanost 23 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému 

sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a 
dalších navazujících služeb podporující sociální 
začleňování 

Popis aktivity RAP Neinvestiční dotace na financování nezbytných 
nákladů přímo souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb nebo aktivit zaměřených na 
podporu rodiny. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 
službami 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 8 projektů krajem, obcemi i 
neziskovými organizacemi. V realizaci jsou tři 
projekty  

Finanční hledisko OP Zaměstnanost 5 mil. Kč 
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2.2.3 OP Životní prost ředí 
 
Název aktivity RAP Zkvalitnění nakládání s odpadními vodami 

Popis aktivity RAP Výstavba a rekonstrukce obecní kanalizace a 
ČOV 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byly podány 3 projekty obcí, realizace ještě 
nezačala. 

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Zkvalitnění zásobování pitnou vodou 

Popis aktivity RAP Výstavba a rekonstrukce veřejných vodovodů, 
vodojemů a úprava pramenišť 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 6.5 Udržitelné užívání vodních zdrojů 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Realizace ještě nezačala. 

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Realizace protipovodňových a 

protizáplavových opatření 

Popis aktivity RAP Budování ochranných protipovodňových 
staveb vč. technologických zařízení, zřizování 
poldrů a retenčních nádrží, úpravy komunikací, 
propustků apod. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku 
živelních pohrom 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byly podány 2 projekty obcí, realizace ještě 
nezačala.  

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Preventivní protipovodňová a protizáplavová 
opatření 

Popis aktivity RAP Zřízení varovných systémů zvýšení hladiny na 
vodních tocích, systémy včasného informování 
obyvatel a firem, povodňové plány apod. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 7.2 Posílení preventivních opatření proti vzniku 
živelních pohrom 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 10 projektů obcí, realizace ještě 
nezačala.  

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Náhrada či rekonstrukce stávajících 

stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Popis aktivity RAP Výměna či rekonstrukce starých, 
neekologických zdrojů vytápění za nové 
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splňující emisní požadavky. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie ve 
vazbě na místní podmínky 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 10 projektů obcí a podnikatelských 
subjektů.  

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Monitorovací sítě stavu ovzduší 
Popis aktivity RAP Instalace měřících zařízení na problematických 

místech z hlediska stavu ovzduší 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 6.4 Omezování negativních vlivů dopravy (hluk, 
prach, atd.) na obyvatelstvo a na krajinu 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byl podán jeden projekt – Město Štětí. 
Realizace ještě nezačala  

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Podpora infrastruktury pro prevenci 

vzniku odpadů 

Popis aktivity RAP Výstavba třídiček komunálních nebo 
stavebních odpadů, pořízení technologie pro 
znovuvyužití odpadů, pořízení kompostérů, 
apod. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 6.2 Snížení produkce komunálních odpadů a 
zvýšení jejich materiálového využití 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 20 projektů měst a obcí. Realizace 
ještě nezačala.  

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Budování infrastruktury pro separaci a 

zpracování odpadů 

Popis aktivity RAP Pořízení techniky na svoz odpadů a nádob na 
třídění odpadů, vybudování sběrných míst a 
sběrných dvorů, vybudování linky na separaci 
odpadů, apod. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 6.2 Snížení produkce komunálních odpadů a 
zvýšení jejich materiálového využití 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 52 projektů měst a obcí a 
podnikatelských subjektů. Realizace ještě 
nezačala.  

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Rekultivace starých skládek 

Popis aktivity RAP Odvoz odpadu ze starých skládek na bezpečná 
úložiště, rekultivace území po skládce 
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Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, 
revitalizace brownfields a území po bývalé 
těžbě nerostných surovin 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byl podán jeden projekt Města Mikulášovice. 
Realizace ještě nezačala.  

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Odstranění starých ekologických zátěží 

Popis aktivity RAP Realizace průzkumných prací, odtěžení 
kontaminovaných materiálů a jejich odvoz a 
ekologická likvidace, následná rekultivace 
území 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, 
revitalizace brownfields a území po bývalé 
těžbě nerostných surovin 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byl podán jeden projekt podnikatelského 
subjektu. Realizace ještě nezačala.  

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Snížení environmentálních rizik 

Popis aktivity RAP Rekonstrukce stávajících chladicích systémů   

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana 
a rozvoj krajinných hodnot 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byly podány čtyři projekty měst a obcí. 
Realizace ještě nezačala.  

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Implementace EVL a Natura 2000 

Popis aktivity RAP Zajištění péče o vyhlášené lokality EVL a Natura 
2000, aby nedošlo k poškození či dokonce 
zániku chráněných přírodních prvků. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana 
a rozvoj krajinných hodnot 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byly podány jen dva projekty (město a církev). 
Realizace ještě nezačala.  

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Posílení biodiverzity 

Popis aktivity RAP Obnova přírodního charakteru vodních toků, 
zřizování prvků územních systémů ekologické 
stability v krajině, zlepšení druhové skladby 
lesů, obnova remízků, atd. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana 
a rozvoj krajinných hodnot 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byl podán jen jeden projekt (církev). Realizace 
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ještě nezačala.  

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Revitalizace a tvorba vodních ploch 

Výsadba a revitalizace alejí a biokoridorů 

Popis aktivity RAP Výstavba nových nebo revitalizace starých 
vodních děl, obnova mokřadů 
Výsadba a revitalizace zeleně vytvářející 
biokoridory a obnova starých a výsadba nových 
alejí 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana 
a rozvoj krajinných hodnot 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Aktivita ještě nezačala  

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami 

Posílit přirozené funkce krajiny 
Regenerace zeleně v intravilánu obcí a měst 

Popis aktivity RAP Opatření na zadržení či zpomalení odtoku 
srážkové vody z krajiny 
Realizace opatření proti svahovým sesuvům, 
revitalizace vodních toků, revitalizace a 
zlepšování druhové skladby lesů 
Regenerace vzrostlé zeleně, její obnova, 
výsadba izolační zeleně, obnova extenzivně 
pěstovaných sadů na okrajích sídel, apod. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 7.1 Zlepšení kvality prostředí v sídlech, ochrana 
a rozvoj krajinných hodnot 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byly podány tři projekty obcí. Realizace ještě 
nezačala.  

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 
 
Název aktivity RAP Snížení energetické náročnosti veřejných 

budov 

Popis aktivity RAP Zateplení obvodového pláště veřejných budov, 
vč. výměny oken, optimalizace měření a 
regulace otopných systémů, instalace 
obnovitelných zdrojů energie na budovách, 
apod. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 6.3 Využívání obnovitelných zdrojů energie ve 
vazbě na místní podmínky 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 50 projektů kraje, měst a obcí. 
Realizace ještě nezačala. Některé obce od 
podání odstupují pro nízkou míru podpory a 
řadu neuznatelných výdajů, které jsou ale 
nezbytné, čímž se ještě míra podpory dále 
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snižuje. 

Finanční hledisko OP ŽP 0 mil. Kč 

 

2.2.4 OP Výzkum, vývoj a vzd ělávání 
 

Název aktivity RAP Posílení výzkumných týmů a infrastruktur v 
regionálních výzkumných organizacích. 

Popis aktivity RAP Rozvoj kapacit výzkumných týmů, získávání 
odborníků, zajištění materiálních podmínek. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byl podán pouze jeden projekt podnikatelského 
subjektu. Realizace ještě nezačala.  

Finanční hledisko OP VVV 0 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Podpora zapojení regionálních výzkumných 
týmů do spolupráce s VaV zařízeními v ČR a 
zahraničí. 

Popis aktivity RAP Navázání partnerství, programy spolupráce, 
mobilita vědců, zapojení regionálních týmů do 
mezinárodních výzkumných projektů. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Aktivita nezahájena 

Finanční hledisko OP VVV 0 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Modernizace a budování VaV infrastruktury 

Popis aktivity RAP Dobudování a modernizace vědeckovýzkumné 
infrastruktury s ohledem na aplikační potenciál 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.1 Podpora transferu znalostí mezi 
výzkumným a podnikatelským sektorem 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byly podány čtyři projekty UJEP v Ústí nad 
Labem. Projekty nebyly zahájeny 

Finanční hledisko OP VVV 0 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Rozšíření a posílení (odborné i kapacitní) 
vědeckých týmů. 
Orientace regionálního výzkumu dle 
oborového zaměření aplikační sféry 

Popis aktivity RAP Získávání odborníků, posilování týmů a jejich 
vybavení především v oblastech s aplikačním 
potenciálem. 
Úprava oborového zaměření a budování 
výzkumné kapacity v oblasti současné 
ekonomické struktury a inteligentní 
specializace kraje, hledání nových výzkumných 
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směrů s aplikačním využitím 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Aktivity nezahájena 

Finanční hledisko OP VVV 0 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Spolupráce výzkumných organizací a 
aplikačních partnerů (infrastrukturní, 
výzkumné, aplikační projekty). 

Popis aktivity RAP Projekty dlouhodobé spolupráce výzkumných 
organizací a podniků (typu kompetenčních 
center, sdílených kapacit, dlouhodobých 
problémově orientovaných výzkumných 
programů). 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.1 Podpora transferu znalostí mezi 
výzkumným a podnikatelským sektorem 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Aktivity nezahájeny 

Finanční hledisko OP VVV 0 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Zlepšení infrastruktury a vybavení pro 
výzkumně zaměřené studijní programy 

Popis aktivity RAP Zkvalitnění infrastrukturních podmínek a 
výzkumného vybavení doktorských oborů 
vysokých škol. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Aktivita nezahájena 

Finanční hledisko OP VVV 0 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Zatraktivnění doktorských oborů na 
regionálních VŠ. 

Popis aktivity RAP Kapacitní posílení doktorských oborů vysokých 
škol. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Aktivita nezahájena 

Finanční hledisko OP VVV 0 mil. Kč 

 
Název aktivity RAP Zkvalitnění a kapacitní posílení především 

technicky a přírodovědně orientovaných 
vysokoškolských oborů. 

Popis aktivity RAP Podpora vzdělávacích činností, profilace a 
rozšíření prakticky orientovaných studijních 
programů. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Byly podány 3 projekty UJEP v Ústí nad Labem. 
Realizace nebyly zahájena. 

Finanční hledisko OP VVV 0 mil. Kč 
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Název aktivity RAP Modernizace a internacionalizace vzdělávání 
na VŠ 
Propojení studijních programů a vzdělávacích 
činností regionálních VŠ s praxí (mj. 
kooperativní prvky, spolupráce studentů a 
firem). 

Popis aktivity RAP Modernizace výzkumně a prakticky 
orientovaných studijních programů, 
mezinárodní mobilita studentů a akademických 
pracovníků. 
Spolupráce vysokých škol a firem ve studijních 
programech, praxe a stáže studentů ve 
firmách. 
 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Aktivita nebyla zahájena. 

Finanční hledisko OP VVV 0 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Modernizace a internacionalizace vzdělávání 
na VŠ 

Popis aktivity RAP Modernizace výzkumně a prakticky 
orientovaných studijních programů, 
mezinárodní mobilita studentů a akademických 
pracovníků. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Aktivita nebyla zahájena. 

Finanční hledisko OP VVV 0 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Rozvoj služeb a studijního prostředí 
regionálních VŠ pro studenty se specif. 
potřebami 

Popis aktivity RAP Zlepšení dostupnosti škol, zkvalitňování 
studijních materiálů, asistenční apod. služby 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.2 Rozvoj univerzit a výzkumných institucí 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Aktivita nebyla zahájena. 

Finanční hledisko OP VVV 0 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Zavádění nástrojů pro zvýšení kvality a 
inkluzivnosti předškolního vzdělávání, včetně 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
mateřských škol a dalších vzdělavatelů v 
oblasti předškolního vzdělávání. 
Rozvoj multilaterální spolupráce při přechodu 
dětí z MŠ na ZŠ (pedagogové, další odborníci, 
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rodiče). 

Popis aktivity RAP Profesní podpora a systematické vzdělávání 
pedagogických pracovníků, aktivity pro 
začleňování dětí včetně preventivních 
(logopedie, komunikační dovednosti). 
Spolupráce předškolních pedagogů s učiteli 
prvního stupně ZŠ, rodiči a dalšími odborníky 
na předškolní vzdělávání. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 
službami 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 86 projektů mateřských škol. 
Projekty ještě nebyly zahájeny. 

Finanční hledisko OP VVV 0 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Zkvalitnění výuky na ZŠ a SŠ (mj. s ohledem na 
rozvoj KK a individuálních potřeb každého 
žáka). 
Dlouhodobé analýzy a systémové projekty pro 
zvyšování kvality ZŠ a SŠ v kraji. 
Podpora profesního rozvoje pedagogických 
pracovníků 

Popis aktivity RAP Rozvoj základních gramotností (čtenářské a 
matematické) a dalších klíčových kompetencí 
žáků, aplikace nástrojů pro podporu nadání a 
talentu každého žáka. 
Plánování a realizace dlouhodobého vzdělávání 
pedagogických pracovníků, metodické vedení 
vzdělávací soustavy. 
 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 
službami 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 90 projektů základních škol. 
Projekty ještě nebyly zahájeny. 

Finanční hledisko OP VVV 0 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Dlouhodobé analýzy a systémové projekty pro 
zvyšování kvality ZŠ a SŠ v kraji. 

Popis aktivity RAP Tvorba a realizace krajských a místních akčních 
plánů rozvoje vzdělávání, nástroje pro 
monitorování vzdělávací soustavy. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými 
službami 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 15 projektů Ústeckého kraje, 
místních akčních skupin a obcí. Vyjma jednoho 
projektu jsou již všechny v realizaci. 

Finanční hledisko OP VVV 62 mil. Kč 
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Název aktivity RAP Nástroje zvyšující inkluzivitu vzdělávání pro 
děti a žáky s potřebou podpůrných opatření 
Zlepšení kompetencí pedagogických 
pracovníků pro inkluzivní vzdělávání 
Podpora inkluzivních aktivit ve školách a 
v organizacích zájmového a neformálního 
vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými 
lokalitami 
Zvýšená podpora a začleňování dětí a žáků z 
cílové skupiny do formálního, zájmového a 
neformálního vzdělávání a v době přechodů 
mezi stupni vzdělání. 

Popis aktivity RAP Inovace metod výuky, organizace výuky, 
hodnocení, pomůcek a intervencí pro inkluzi 
žáků se specifickými potřebami. Včetně 
prevence předčasného ukončování středního 
vzdělávání a podpůrných programů při vstupu 
na trh práce. 
Rozvoj nových kompetencí pedagogů 
(individualizovaný přístup, práce s výsledky 
učení, diferencovaná výuka) prostřednictvím 
DVPP, individualizovaných forem podpory a 
dalších nástrojů. 
Ověřování a zavádění vyrovnávacích a 
podpůrných opatření na ZŠ, rozvoj školních 
poradenských pracovišť, zlepšování sociálního 
klimatu ve školách. 
Součinnost MŠ, ZŠ a NNO, opatření pro 
snižování předčasného ukončování vzdělání, 
podpora při přechodu ze ZŠ na SŠ a při vstupu 
na trh práce, programy druhé šance. 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a 
sociálním vyloučením ohrožených skupin 
obyvatelstva 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 31 projektů Ústeckého kraje, obcí 
a škol. Deset projetů je v realizaci. 

Finanční hledisko OP VVV 158 mil. Kč 
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2.2.5 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnos t 
 

Název aktivity RAP Technologický rozvoj malých a středních 
podniků 

Popis aktivity RAP Podpora nových podnikatelských záměrů, 
především v technologických oborech 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 4.3 Podpora inovací v podnikání 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 40 projektů podniků. V realizaci je 
z nich 5 projektů. 

Finanční hledisko OP PIK 62 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Spolupráce v průmyslovém VaV 
(infrastruktura, činnosti). 

Popis aktivity RAP Sdílená infrastruktura pro průmyslový výzkum, 
rozvoj sítí spolupráce 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 1.1 Podpora transferu znalostí mezi 
výzkumným a podnikatelským sektorem 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 7 projektů podniků. V realizaci 
není žádný projekt. 

Finanční hledisko OP PIK 0 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Přeměna brownfieldů na podnikatelské 
objekty 

Popis aktivity RAP Rekonstrukce brownfieldů a jejich přeměna na 
podnikatelské objekty a plochy 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 6.1 Odstraňování starých ekologických zátěží, 
revitalizace brownfields a území po bývalé 
těžbě nerostných surovin 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 46 projektů v rámci SC 
Využitelnost infrastruktury pro podnikání. Část 
projektů je zaměřena na revitalizaci 
nevyužívaných a zchátralých objektů. V realizaci 
je 15 projektů. 

Finanční hledisko OP PIK 373 mil. Kč 

 
 

Název aktivity RAP Modernizace / budování podpůrné 
infrastruktury a služeb pro inovační firmy 
Podpora transferu znalostí z výzkumu do 
firem 
Podpora komercializace výsledků VaV. 

Popis aktivity RAP Tvorba / rozšiřování / zvyšování kvality služeb 
podpůrné infrastruktury (vědecko-technických 
parků, podnikatelských inovačních center, 
podnikatelských inkubátorů). 
Stimulace spolupráce firem a výzkumných 
organizací formou inovačních voucherů, 
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networkingu, partnerství znalostního transferu 
apod. 
Nástroje typu proof – of – concept 

Vazba na aktivity AP SRR 2015-2016 4.3 Podpora inovací v podnikání 

Slovní shrnutí naplňování aktivity v roce 2016 Bylo podáno 40 projektů v rámci SC Zvýšit 
inovační výkonnost podniků. V realizaci je 5 
projektů. 

Finanční hledisko OP PIK 62 mil. Kč 

 
 

3. Analýza územního rozložení alokací z ESIF 
 

3.1 Analýza rozložení alokací po obcích  
 

- viz příloha č. 2 
 
 

3.2 Analýza rozložení alokací po ORP 
 
- viz příloha č. 4 

 
 


