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Přehled proběhlých aktivit v území ÚK

1, Zasedání RSK ÚK 30.6.2021 – přijatá usnesení: 

• Seznam strategických projektů - schváleno a  doporučeno   MŽP a MMR  
zařadit tyto projekty do Plánu spravedlivé územní transformace - celkem 11 
projektů  9 589 mil. Kč (OPST), 80 942 mil. Kč  (celk. náklady)

• 50% finanční alokace OPST pro ÚK  na strategické projekty (7,9 mld. Kč)

• „zastropování“ - maximální výše podpory na jeden strategický projekt   ve 
výši 50 mil. EUR. 

2, Plán transformace Ústeckého kraje, verze 8.0 – schváleno, předloženo MMR

3, 9/2021 Setkání s nositeli strategických projektů ÚK

4, návrh Programového dokumentu OPST

5, Zastřešující projekty ÚK, tematické výzvy



návrh rozdělení alokace OPST - 31. zasedání RSK
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Předpokládaný harmonogram



Operační program 
Spravedlivá transformace
15,8 mld. Kč  pro Ústecký kraj

• Podnikání 
• Věda, výzkum, inovace
• Nová energie
• Digitální inovace
• Obnova území
• Oběhové hospodářství
• Lidé a dovednosti



Obnova území                    2,62 mld. Kč 
SC IV.1: Zlepšení využitelnosti území dotčeného těžbou uhlí pro nové
aktivity - 2 343 450 000,- Kč
SC IV.2: Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového dědictví
regionu - 275 000 000,- Kč

• plánování a koordinaci rozvoje území;
• přípravné a inženýrské práce;
• sanaci kontaminovaných lokalit s ohledem na princip znečišťovatel

platí a odstranění nepotřebných staveb;
• výstavbu technické a dopravní infrastruktury v území;
• projekty nového využití území, které zahrnují širokou škálu možností

od přírodě blízkých řešení, přes infrastrukturu pro rekreaci a cestovní
ruch, zpřístupnění technických památek hornického dědictví až po
nové ekonomické aktivity.



Podporované oblasti v Zastřešujícím projektu

Projektová příprava

• Studie, analýzy, PD pro rozvoj
infrastruktury na územích dotčených
těžbou uhlí;

• Infrastruktura v oblasti cestovního
ruchu – cyklostezky, sociální zázemí, 
odpočívadla, pěší trasy, infrastruktura
pro drobné podnikání; 

• Koncepční rozvoj území. 

Cirkulární vouchery

• Analýzy (zelený/cirkulární sken), 
potenciál obnovitelných zdrojů;

• Spolupráce s VaV sférou.

Klimatické vouchery

• Rozvoj znalostí, technologií, systémů a 
infrastruktur pro čistou energii;

• Studie, analýzy,  návrhy na využití nových
technických řešení a metod, hodnocení
dopadů do území, identifikace
příležitostí pro obce v oblastech úspor
energie, nových řešení v energetice
(komunitní energetika, apod.).



+420 475 657 944

Telefon

rsk@kr-ustecky.cz
nedrdova.j@kr-ustecky.cz

E-mail

www.rskuk.cz
www.dotaceeu.cz

Website

Kontakt
Ing. Jana Nedrdová


