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2 Úvod 
 

2.1 Cíl zprávy 
 

   Cílem této zprávy je zhodnotit naplňování Regionálního akčního plánu v roce 
2019 na základě konkrétních podaných projektů, případně projektů, jejichž 
realizace již začala. 

 

2.2 Metodika zpracování 
 

   Analýza využití finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních 
fondů EU vychází z dat jednotlivých projektů vložených do monitorovacího systému 
MS 2014+ . Byly vyhodnoceny celkové způsobilé výdaje řádně podaných projektů dle 
jednotlivých operačních programů a dále celkové způsobilé výdaje projektů 
v realizaci, příp. s ukončenou realizací.  
    
   Třetí částí vyhodnocení je analýza územního rozložení alokací. Na základě 
požadavku MMR byly vyhodnoceny projekty v realizaci a ukončené podle 
jednotlivých obcí a operačních programů. 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 
(týká se především operačních programů Zaměstnanost, Výzkum, vývoj a vzdělávání 
a Doprava) bylo také provedeno jejich vyhodnocení na úrovni ORP, okresů a celého 
kraje, podle toho co projekty v systému uváděly. Hodnoty podaných a realizovaných 
projektů, které nemají místo realizace do úrovně obcí jsou zachyceny v příloze č. 3. 
V poslední části jsou uvedeny informace o velkých či zajímavých projektech, které 
byly realizovány (příp. jsou ještě v realizaci) na území Ústeckého kraje.   

3 Analýza využití finančních prostředků z ESIF  
 

3.1  Finanční analýzy dle jednotlivých operačních programů 
  

   Z tabulek finančních alokací podaných resp. Realizovaných projektů 
v jednotlivých operačních programech lze sledovat vývoj čerpání jednotlivých 
operačních programů. Z čísel podaných projektů je patrné postupné ukončování 
programu, v řadě specifických cílů ve všech operačních programech již nebyly 
v roce 2019 podány žádné projekty.  
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Integrovaný regionální operační program – oproti předchozím 
rokům došlo k výraznému snížení objemu finančních prostředků nově podaných 
projektů. Pouze v pěti specifických cílech byly podány nové projekty. Naopak u 
realizovaných a ukončovaných projektů byla situace opačná. Největší objemy 
jsou v SC 1.1 komunikace 2. A 3. Třídy a SC 1.2 dopravní obslužnost.  
U Operačního programu Životní prostředí jsou největší objemy podaných 
projektů u specifických cílů SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění 
domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek, SC 3.1 Prevence vzniku odpadů a 3.3 Rekultivovat staré 
skládky. Z realizovaných projektů jsou největší objemy v SC 2.1 Snížit emise 
z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva 
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek  SC SC 5.1 Snížit energetickou 
náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. 
V tomto cíli zájem žadatelů stále přetrvává a jsou připravovány nové projekty. 
 
V Operačním programu Zaměstnanost  je finanční objem podaných projektů u 
některých specifických cílů vyšší než v roce předešlém a to především v SC1 
IP2.1 Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo 
sociálně vyloučených ze společnosti a trhu práce. V tomto SC je také největší 
objem finančních prostředků realizovaných projektů, obdobně jako u SC1 OP 
1.1 Zvýšení zaměstnanosti podpořených osob zejména starších, 
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.  
U Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání došlo k výraznému poklesu  
finančních prostředků nově registrovaných projektů. Nejvíce jich bylo u SC 3.2 
IP1 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. U 
realizovaných a dokončených projektů jsou největší objemy u SC 2.1 IP2 
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách. 
V Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je 
situace poněkud odlišná. Zde byly i v roce 2019 poměrně velké objemy 
podaných projektů, především v SC 3.2 Zvýšit energetickou účinnost 
podnikatelského sektoru. Realizovaných a ukončených projektů bylo méně, 
nejvíce v SC 1. 1 Zvýšit inovační výkonnost podniků. 
     
Celkové přehledy viz příloha č. 1.  
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3.2 Analýza územního rozložení dotací 

3.2.1 Integrovaný regionální operační program 

V roce 2019 byly největší objemy realizovaných projektů v ORP Děčín. Je to 
dáno především nákupem nízkoemisních vozidel MHD ve městě Děčín.  
Nadprůměrné objemy byly také v ORP Chomutov (obdobný důvod jako v ORP 
Děčín) a v ORP Litoměřice, tady byly větší investice směřovány do nemocnice 
v Litoměřicích. Naopak žádné projekty nebyly realizovány v ORP Louny a jen 
v malém objemu jsou projekty v ORP Varnsdorf, kde je to také dáno malým 
počtem obcí v ORP. 
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3.2.2 Operační program Životní prostředí 

Také v tomto programu byly největší objemy finančních prostředků 
realizovaných projektů investovány v ORP Děčín a dále v ORP Chomutov, 
Litoměřice a Ústí nad Labem. Největší projekty jsou v oblasti kanalizace a 
čištění odpadních vod. Nejméně byly využity prostředky v ORP Varnsdorf, 
Lovosice, Louny a Bílina. Často to jsou právě větší města (nad 50 tis. 
Obyvatel), která se na využívání evropských fondů zaměřují nejvíce, ale např u 
projektů kanalizace jsou využívány i menšími obcemi (např. obec Růžová na 
Děčínsku). Zatímco na Děčínsku bylo využito poměrně široké spektrum 
specifických cílů, na Chomutovsku jsou realizované projekty nejčastěji na 
snižování energetické náročnosti veřejných budov obdobně jako v ORP Ústí 
nad Labem, na Litoměřicku se často realizovaly také projekty v oblasti odpadů 
(prevence vzniku odpadů či jejich materiálové a energetické využití). 
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3.2.3 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

Nejvíce prostředků šlo v tomto operačním programu v roce 2019 do ORP 
Kadaň a Chomutov. Realizované projekty byly právě ve zmíněném Specifickém 
cíli 3.2 Zvýšit energetickou efektivitu podnikatelského sektoru. Žádné projekty 
nebyly překvapivě realizovány v ORP Litvínov, Lovosice a Podbořany. 

 

 

 

 

Číselné vyjádření územního rozložení ukazují přílohy č. 2 – 4. 
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3.3 Příklady významných projektů 

 
1) Nákup nízkoemisních vozidel pro MAD v Děčíně – předmětem projektu je 

dodávka 21 nízkoemisních, plně nízkopodlažních CNG autobusů pro městskou 

dopravu.  

 

Místo realizace: Děčín  
Termíny realizace: červenec 2017 – září 2018 
Celkové způsobilé výdaje činí 130 mil. Kč. 
Zdroj: IROP, SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
Opatření RAP: Zkvalitnění a rozvoj dopravní obslužnosti 
 

2) Udržitelná veřejná doprava – projekt je zaměřen na modernizaci a ekologizaci 

vozového parku Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova prostřednictvím 

pořízení nových nízkopodlažních trolejbusů (15 ks) a 2 CNG autobusů, které 

zčásti nahradí stávající nevyhovující vozidla a zčásti vozový park rozšíří. 

Realizace přispěje k zlepšení kvality ovzduší ve městě, zvýšení komfortu 

cestujících a zpřístupnění cestování osobám s omezením schopností pohybu.  

 

Místo realizace: Chomutov a Jirkov  
Termíny realizace: říjen 2016 – květen 2018 
Celkové způsobilé výdaje činí 187 mil. Kč. 
Zdroj: IROP, SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
Opatření RAP: Zkvalitnění a rozvoj dopravní obslužnosti 
 

3) Rekonstrukce silnice II/227, II/225 – hranice Středočeského kraje, Žatec, 

křižovatka s komunikací II/224 – předmětem projektu je rekonstrukce části 

stávající silnice II/225, spojnice mezi městy Klášterec nad Ohří a Žatec a na ni 

v Žatci navazující silnice II/227, hlavního silničního tahu ze Žatce do 

Středočeského kraje ve směru Rakovník. Realizací projektu došlo ke zkvalitnění 

napojení na okolní oblasti a významnou regionální komunikaci D6 a na 

komunikaci I/13.  

 

Místo realizace: okresy Louny a Chomutov  
Termíny realizace: červen 2016 – říjen 2018 
Celkové způsobilé výdaje činí 338 mil. Kč. 
Zdroj: IROP, SC 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
Opatření RAP: Výstavba a rekonstrukce komunikací II. A III. Třídy 
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4) Komunitní centrum Kostomlaty – projekt řeší přestavbu nevyužívaného 

objektu v centru obce Kostomlaty pod Milešovkou na komunitní centrum. 

Centrum bude poskytovat sociální a právní poradenství občanům obce a 

mikroeregionu Svornost a chovankám místního výchovného ústavu pro dívky, 

bude poskytovat prostory pro setkávání občanů, zázemí pro volnočasové aktivity 

místních sdružení, apod. Objekt také dotvořil a zkultivoval centrum obce.  

 

Místo realizace: obec Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
Termíny realizace: leden 2018 – září 2019 
Celkové způsobilé výdaje činí 12 mil. Kč. 
Zdroj: IROP, SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální 
inkluzi 
Opatření RAP: Rozvoj komunitních center 
 

5) VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy – cílem 

projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků 

školy na trhu práce. Předmětem bylo vybudování odborných učeben 

s bezbariérovým přístupem a pořízení technického vybavení, které poskytne 

žákům příležitost naučit se pracovat s moderními technologiemi, které jsou dnes 

využívány v praxi.  

 

Místo realizace: Štětí, okr. Litoměřice  
Termíny realizace: březen 2017 – červen 2019 
Celkové způsobilé výdaje činí 83 mil. Kč. 
Zdroj: IROP, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení 
Opatření RAP: Zvýšení kapacit a vybavení vzdělávací infrastruktury / 
Konsolidace infrastruktury středního školství 
 

6) Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – projekt řeší 

vybudování parkovacího systému B+R v prostoru autobusového a vlakového 

nádraží v Litoměřicích. Byla vybudována ocelová prosklená věž s automatickým 

odbavením uložení kola vč. Příslušenství při přesedání z kola na autobus nebo 

vlak. Bezpečné uložení kola vytváří podmínky pro vyšší využívání kol pro pohyb 

po městě na úkor automobilů.  

 

Místo realizace: Štětí, okr. Litoměřice  
Termíny realizace: říjen 2016 – září 2018 
Celkové způsobilé výdaje činí 13 mil. Kč. 
Zdroj: IROP, SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
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Opatření RAP: Zkvalitnění a rozvoj dopravní obslužnosti / Podpora rozvoje 
a zkvalitnění infrastruktury nemotorové dopravy 
 

7) Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva 

(kotlíková dotace) – projekt je zaměřen na výměnu starých neekologických kotlů 

na pevná paliva (uhlí) v rodinných domech na území Ústeckého kraje.  

 

Místo realizace: Ústecký kraj  
Termíny realizace: září 2015 – říjen 2019 
Celkové způsobilé výdaje činí 178 mil. Kč. 
Zdroj: OP ŽP, SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností 
podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím 
znečišťujících látek 
Opatření RAP: Grantové schéma Kotlíkové dotace 

 
8) Snížení energetické náročnosti krytého plaveckého bazénu Roudnice nad 

Labem – jedná se o největší projekt v Ústeckém kraji na snížení energetické 

náročnosti veřejných budov. Bylo realizováno zateplení obvodového pláště vč, 

střechy, instalace 4 tepelných čerpadel vzduch voda pro předehřev bazénové 

vody, zvýšení efektivity plynového vytápění, výměna světel a úpravy 

vzduchotechniky.  

 

Místo realizace: Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice  
Termíny realizace: listopad 2017 – květen 2019 
Celkové způsobilé výdaje činí 25 mil. Kč. 
Zdroj: OP ŽP, SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a 
zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 
Opatření RAP: Snížení energetické náročnosti veřejných budov 
 

9) U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní 

programy – projekt je v realizaci. Je to jeden z největších projektů Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Předmětem projektu je výstavba 

dvou budov nových výukových prostor pro Fakultu zdravotnických studií a pro 

Fakultu strojního inženýrství.  

 

Místo realizace: Ústí nad Labem  
Termíny realizace: duben 2019 – prosinec 2021 (plán) 
Celkové způsobilé výdaje činí 697 mil. Kč. 
Zdroj: OP VVV, SC 2.2 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých 
školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu 
znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol 
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Opatření RAP: Zkvalitnění a kapacitní posílení především technicky a 
přírodovědně orientovaných vysokoškolských oborů 
 

10)  Nová komunikace u města Chomutova – projekt je v realizaci. Cílem projektu 

je vybudovat nový úsek silnice III/00732, která vyvede část dopravní zátěže mimo 

střed města Chomutov na silnici I/13 a zjednoduší přístup na infrastrukturu TEN-

T ve směru na Ústí nad Labem. Předmětem projektu je rekonstrukce stávající 

komunikace v ul. A. Muchy a výstavba nové silnice mimo město. Součástí stavby 

jsou 2 okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí.  

 

Místo realizace: Chomutov  
Termíny realizace: prosinec 2017 – duben 2022 (plán) 
Celkové způsobilé výdaje činí 576 mil. Kč. 
Zdroj: IROP, SC 1.1 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
Opatření RAP: Výstavba a rekonstrukce komunikací II. A III. Třídy 

 
11)  Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – 

TRANSFER – Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost 

mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou 

součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji (okresy CV, LN, LT, MO, TP a 

ÚL). Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, 

vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit projektu, které budou aktivizovat 

cílovou skupinu a vrátí či zapojí ji na trh práce.  Projekt se bude realizovat 

v partnerství s ÚPČR krajskou pobočkou v Ústí n/Labem.  

 

Místo realizace: Ústecký kraj  
Termíny realizace: květen 2016 – prosinec 2018 
Celkové způsobilé výdaje činí 99 mil. Kč. 
Zdroj: OP VVV, SC 3.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří 
nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu 
NUTS II Severozápad 
Opatření RAP: Zvýšení zaměstnanosti podpořených osob, zejména 
starších, nízko kvalifikovaných a znevýhodněných. 
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12)  Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4 – Realizací projektu budou 

podpořeny cílové skupiny:  osoby se zdravotním postižením a osoby 

s kombinovanými diagnózami. Podpora cílových skupin bude probíhat 

prostřednictvím zajištění dostupnosti sociální služby sociální rehabilitace 

v terénní a ambulantní formě. Projekt byl realizován od října 2017 do února 2019. 

CSV činí 72 mil. Kč  

 

Místo realizace: Ústecký kraj  
Termíny realizace: říjen 2017 – únor 2019 
Celkové způsobilé výdaje činí 72 mil. Kč. 
Zdroj: OP VVV, SC 3.2 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních 
služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících 
sociální začleňování  
Opatření RAP: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, 
služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporující sociální 
začleňování 
 

13)  Inovace výroby ve společnosti HECKL s.r.o. – Předmětem projektu je inovace 

výroby a zavedení nového produktu společnosti HECKL s.r.o. Konkrétně se 

jedná o nákup dvou vstřikolisů včetně příslušenství a forem pro výrobu 

plastových výrobků. Novým produktem se myslí plastové poklopy zemních 

souprav, které mají nové inovativní vlastnosti a jejichž vývoj je ukončen. Bude se 

jednat o zásadní rozšíření stávajícího sortimentu pro vodárenský průmysl.  

 

T: 06/2016 – 10/2017, CSV: 50 mil. Kč  

Místo realizace: Rumburk, okr. Děčín  
Termíny realizace: červen 2016 – říjen 2017 
Celkové způsobilé výdaje činí 50 mil. Kč. 
Zdroj: OP PIK, SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků  
Opatření RAP: Technologický rozvoj MSP 
 

14)  Zavedení sériové výroby produktů s aplikací inovovaného odlehčeného 

materiálu Colo-Sense Lite – Projekt řeší zavedení inovace výroby nové 

generace polyuretanových kůží pro interiéry aut – povrchů palubních desek a 

dveřních panelů. Společnost RAI Most,s.r.o. projektem zavede sériovou výrobu 

dvou inovovaných produktů z materiálu colosense lite, který vzešel z vývoje 

patentovaného materiálu a procesu. Výroba bude probíhat na speciálních 

jednoúčelových strojích, protože technol. Postup je celosvětově unikátní. Finální 

produkt má vůči konkurenci výhodu v materiálové spotřebě, ochraně ŽP a zdraví 

řidičů.  



                               

                             REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE ÚSTECKÉHO KRAJE 
                                              CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000218 
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Místo realizace: Obec Havraň, okr. Most  
Termíny realizace: březen 2017 – květen 2018 
Celkové způsobilé výdaje činí 66 mil. Kč. 
Zdroj: OP PIK, SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků  
Opatření RAP: Technologický rozvoj MSP 
 
 

15)  Nová generace produktové řady speciálního pěnového skla FOAMGLAS – 

Předmětem tohoto projektu firmy Pittsburgh Corning CR, s.r.o. je zavedení do 

výroby a na trh zcela nové generace inovované produktové řady speciálního 

pěnového skla T3+  s unikátními vlastnostmi a parametry.  Součástí projektu je 

související inovace výrobního procesu v rámci zavedení nového produktu – 

inovované řady pěnového skla T3+ - do výroby.  

Místo realizace: Klášterec nad Ohří, okr. Chomutov  
Termíny realizace: únor 2017 – prosinec 2018 
Celkové způsobilé výdaje činí 86 mil. Kč. 
Zdroj: OP PIK, SC 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků 
Opatření RAP: Technologický rozvoj MSP 
 

 
 

4 Analýza územního rozložení alokací z ESIF 
 

4.1 Analýza rozložení alokací po obcích  
 

- viz příloha č. 2 
 
 

4.2 Analýza rozložení alokací po ORP 
 

- viz příloha č. 4 
 
 


