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Strategické projekty v rámci strategie RE:START - Ústecký kraj  stav 30. 11. 2019 

Název projektu Popis projektu 
Fin. náklady 

v mil. Kč 
Předpokládaný 

zdroj financování 
Předpoklad financování v daném 

programovacím období 

1. Stabilizace a revitalizace 
vodních ploch a navazujícího 
území  (s důrazem na jezera Most 
a Milada) 

Revitalizace a resocializace území již zrekultivované po těžbě. 
V regionu je nezbytné nejen zahlazovat škody vzniklé těžbou a 
průmyslovou činností, ale je také nezbytné zajistit návrat 
těchto území zpět do života jejich revitalizací a resocializací. V 
současné době se toto týká zejména:  
-- jezero Most a navazující okolí 
-- jezero Milada a navazující okolí 

4 289 

ESIF 2014 + (OP PIK, 
OP ŽP) 

ESIF - 2021+ 
(nástupci OP PIK, OP 

ŽP) 
Národní dotační 

tituly  

ESIF 2021+ v kombinaci s národními 
dotačními zdroji 

2. Zvýšení kvality zdravotnické 
péče v uhelném regionu 

a) nový pavilon Emergency včetně  operačních sálů, centrální 
sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. 
– Nemocnice Děčín, o.z. 
b) revitalizace Lužické nemocnice 
c) nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací 
koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. - 
Nemocnice Chomutov, o.z. 

1 900 

MZ - připravovaný 
Národní dotační titul 

EIB 
ESIF - 2021+ 

(nástupce IROP) 

Projektové dokumentace zpracována. 
V současné době nejsou otevřené dotační 
možnosti.1 
ESIF 2021+ v kombinaci s národními 
dotačními zdroji 

3. Zvýšení kvality středního 
školství 

Podpora modernizace vybavení středních škol prostřednictvím 
zajištění investic do: 
a) Kampusu řemesel 
b) Konektivity SW a HW na středních školách v předepsaném 
standardu 

984 

ESIF 2014 +(IROP, 
OP VVV) 

ESIF - 2021+ 
(nástupce IROP, OP 

VVV, OP ŽP) 
Vlastní zdroje 

a) Kampus řemesel - probíhá aktualizace 
PD předpoklad financování ESIF 2021+.  
b) Konektivita SW a HW – příprava 
zadávací dokumentace – možnost využití 
ESIF 2014+, v komplexním pojetí ESIF 
2021+ 

4. Alternativní zdroje vytápění 
(ZEVO) 

Podpora výstavby kapacit pro energetické využití odpadu na 
území Ústeckého kraje 

1 000 
ESIF - 2021+ 

(nástupce OP ŽP, OP 
PIK)SFŽP 

Předpoklad využití ESIF 2021+ 

5. Testování autonomních 
systémů. 

Projekt navazuje na výstupy studie pro rozvoj testování 
autonomní mobility, která byla zpracována KPMG pro město 
Ústí nad Labem a která definuje pro rozvoj této oblasti 
nezbytné investice do VaV aktivit a jeho infrastrukturního a 
institucionálního zázemí. 
 

50 mil. Kč 1. 
etapa 

 
ESIF - 2021+ 

(nástupce OP VVV, 
OP D) 

TA ČR, již schválené 
resortní programy 

 Výzkumné projekty jsou řešeny 
průběžné v rámci aktuálních veřejných 
výzev TA ČR (obsahující specifické 
zvýhodnění strukturálně postižených 
regionů) a resortních programů.  

                                                      
1 Zeleně zvýrazněné – připraveno k realizaci 
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 Investiční aktivity předpoklad 
realizace ESIF 2021 + a národní zdroje 
ve 2021+ 

 


