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5 PS Vzdělávání 
Úřad práce České 

republiky
POZATR

Projekt nabízí snadno dosažitelnou pomoc podnikům a osobám, které jsou dotčené transformačním procesem souvisejícím s přechodem na nízkouhlíkovou 

ekonomiku.  Zaměstnavatelé mají díky projektu unikátní možnost využít při přechodu na nové technologie rozsáhlou nabídku poradenských a vzdělávacích služeb 

včetně sítě expertů. Výrazně bude podporována podnikavost formou poradenství a finanční podpory lidí, kteří začnou podnikat v transformované ekonomice. 

Osoby ohrožené ztrátou zaměstnání budou mít možnost využít širokou nabídku podpory v četně sociálního poradenství, dalšího vzdělávání a podporovaného 

zaměstnání. Zároveň tak dochází ke snižování míry sociálního vyloučení. Ve spojení s environmentálními   aktivitami projekt přispěje ke zvýšení atraktivity 

regionu. V dlouhodobém horizontu projekt podporuje vznik pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou a na to navázaný systém dalšího vzdělávání.

870 000 000,00 Kč 85,00% 739 500 000,00 Kč 17 17 17 D 7 Vysoká 3.

7 PS Vzdělávání 
Krajské sdružení NS MAS 

ČR Ústeckého kraje, z.s.

Animace pro spravedlivou transformaci 

Ústeckého kraje

Projekt obsahuje soubor aktivit, jejichž cílem je napomoct transformaci Ústeckého kraje, hledání a nalezení nových příležitostí a to vlastní iniciativou a úsilím 

metodou bottom-up. Projekt si klade za cíl využít v kraji fungující síť MAS, která aktivizuje místní hráče, aktivní obyvatele, soukromé subjekty, neziskové 

organizace a veřejnou správu, vtáhne je do realizace změn, které jsou vygenerovány jako potřebné při přeměně Ústeckého kraje. Projekt bude realizován jako 

projekt spolupráce "uhelných regionů" realizujících OP ST. Přínosem tak bude sdílení dobré praxe, síťování, stáže a studijní pobyty, včetně cest do zahraničních 

transformovaných regionů, společné workshopy a publikace, výměna zkušeností a know-how formou koordinace podobných animačních projektů a  šíření 

informací ohledně dotačních možností. Projekt připraví území na realizaci projektů z operačních programů v období 21+.. 

54 675 000,00 Kč 85,00% 46 473 750,00 Kč 20 15 20 20 D 8 Vysoká 1.

8 PS Vzdělávání Město Litoměřice Svět GEOvěd

Svět geověd je edukativně-společensko-kulturním centrem v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích zaměřeným na oblast geovědních disciplín a souvisejících oborů. 

Jeho primárním účelem je poskytnout atraktivní prostředí pro vzdělávání žáků ZŠ, studentů SŠ, VŠ i postgraduálních studentů a praktickou výuku i rekvalifikace 

odborných pracovníků v návaznosti na činnosti VVI RINGEN. Jeho hlavní předností a zároveň unikátností je forma, jakou by mělo zaujmout své budoucí uživatele 

a odlišit se tak od již existujících „science“ center v České republice. S použitím nejmodernějších technologií umožní nahlédnout do zemského jádra, sledovat, jak 

se zemská energie tvoří a postupuje k povrchu a jak jí člověk díky nejrůznějším technologiím získává a využívá jako zdroj tepla a elektřiny, ukáže přírodní hrozby a 

jejich příčiny. Expozice budou přístupné i pro širokou veřejnost jako volnočasové centrum.

250 000 000,00 Kč 85,00% 212 500 000,00 Kč 20 20 20 D 4 Střední 4.

33 PS Vzdělávání 
Veřejný sál Hraničář, 

spolek

Kreativni.uk - Kreativní hub v Ústeckém 

kraji

Cílem projektu je ve společné koalici žadatele, místních a institucionálních partnerů během 5 let výrazně posílit rozvoj kulturních a kreativních odvětví (KKO), 

jejichž silný transformační potenciál povede k vytváření nových pracovních míst a diverzifikaci oborů/sektorů  v ÚK a to včetně zvyšování regionální HDP. 

Decentralizovaná síť menších kreativních spotů rozmístěných napříč krajem a větší kreativní centrum v Ústí nad Labem pomohou nastartovat rychlý růst 

inovativního ekonomického odvětví, které prokazatelně přináší další benefity jako zvýšení občanské angažovanosti, vytváření atraktivní image místa a značky 

lokality odspodu,  zvýšení zaměstnanosti umělců a kreativců a jejich udržení „doma“,  oživení turistického ruchu a rozvoj turistické infrastruktury, zvyšování 

kvality rozvojových strategií a jejich obohacení o inovativní nápady.

293 840 000,00 Kč 85,00% 249 764 000,00 Kč 20 20 20 D 9 Vysoká 1.

40 PS Vzdělávání 
Krajská hospodářská 

komora Ústeckého kraje
STOP Exekucím

Předlužení obyvatel a exekuce jsou plošných problémem na území celého kraje  a současně je patrné, že nejproblematičtější území z pohledu koncentrace osob s 

exekucemi jsou v oblasti podkrušnohorské pánve, kde se zároveň budou koncentrovat jevy související s hospodářskou transformací regionu a ústupem od těžby a 

zpracování uhlí. Pracovní místa tudíž zaniknou právě v lokalitách, kde je již dnes vysoký počet SVL, vysoká zadluženost a počet exekucí. Lze zde tedy očekávat 

zhoršení sociální situace. 

Hlavním cílem projektu je proto skrze provázané aktivity pomoci této CS nedostat se do dluhové pasti, do šedé zóny a zvýšit tak kvalitu jejich života a 

uplatnitelnost na trh práce s celkovým dopadem snížení nezaměstnanosti. Výstupy: 10 poradenských pracovišť a poskytnutí poradenství minimálně 3500 

osobám.

84 171 700,00 Kč 85,00% 71 545 945,00 Kč 20 20 20 D 5 Střední 4.

47 PS Vzdělávání 
Výzkumný ústav pro 

podnikání a inovace, z.ú. 

Vzdělávání - společná cesta k rozvoji 

uhelných regionů

Očekávaným problémem, který vzniká v důsledku hospodářské transformace uhelného regionu, jsou nedostatečné dovednosti stávajících pracovníků pro jejich 

další uplatnění v jednotlivých firmách. Tento aspekt může vést k prohlubování nezaměstnanosti v kraji. Hlavní náplní projektu je proto profesní vzdělávání 

zaměstnanců v předem stanovených hlavních a průřezových oblastech tak, aby firmy byly schopny své pracovníky efektivně využít na nových pozicích nutných 

pro rozvoj nových a inovativních ekonomických aktivit (rozdíl oproti projektům ÚP zaměřeným na ohrožené pracovníky).

Výsledky:  

- Min. 4 200 zaměstnanců, kteří zvýší své dovednosti a uplatnitelnost ve firmě

Dopady: 

- Zvýšení uplatnitelnosti osob na trhu práce

- Vyšší přidaná hodnota činnosti a produkce firem

- Růst firem a jejich konkurenceschopnosti, tvorba nových pracovních míst

107 739 110,00 Kč 85,00% 91 578 243,50 Kč 17 15 16 D 4 Střední 6.

Vysvětlivky: B_H_1 (2) (3) Bodové hodnocení udělené hodnotiteli

B Ø 2 Bodový průměr ze dvou korespondujích posudků

O_H_1,2 Odborné hodnocení (D - projekt doporučen do další fáze hodnocení; N - projekt nedoporučen do další fáze hodnocení)

BH PS Prioritizace - body

Priorita dle BH_PS Nízká - Střední - Vysoká (dle bodů BH PS)


