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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



PTÚK 
II. Kompetentní lidé a Smart Region Specifický

• Specifický cíl II.1: Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a 
infrastrukturám formálního a dalšího vzdělávání v oblastech
specializace kraje

• Specifický cíl II.2: Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků
na trhu práce



• Investice do výstavby, stavebních úprav vzdělávacích zařízení ve vazbě 
na nové obory a aktivity související s transformací vzdělávání. 

• Vybudování a vybavení odborných učeben SŠ, SŠ/VOŠ a VŠ a center 
odborné přípravy včetně laboratoří a testovací infrastruktury ve vazbě 
na polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními 
technologiemi a podnikavost včetně rozvoje lidských kapacit pro 
polytechnické vzdělávání a nastavení spolupráce, provázání, se 
základními školami. 

• Budování vnitřní konektivity škol a připojení škol k 
vysokorychlostnímu internetu včetně řešení kyberbezpečnosti a s tím 
související vzdělávání. 

• Návrhy a implementace nových studijních programů na SŠ a VŠ a 
rozvoj spolupráce se ZŠ. 

Oblasti intervencí 



· Aktivity v oblasti celoživotního vzdělávání a celoživotního učení, které
bude doplňovat, prohlubovat a obnovovat vědomosti, dovednosti a 
kvalifikaci účastníků na SŠ a VŠ úrovni.

· Činnosti univerzit třetího věku (zájmové, neprofesní vzdělávání) v 
souvislosti s útlumem různých odvětví a předčasného odchodu
pracovníků do důchodu.

· Praktické kurzy pro žáky středních škol; příprava a realizace
vzdělávacích programů pro školy ve spolupráci s pedagogickými
pracovníky (nové technologie, kompetence pro 21. století, kreativita a 
podnikavost).

· Rozvoj podpůrných aktivit a nástrojů pro popularizaci
polytechnického vzdělávání a podnikavosti s cílem motivovat žáky k 
dalšímu studiu polytechnických oborů a zakládání firem (technologie a 
podnikání).

Oblasti intervencí 



• Rozvoj partnerství pro inovace ve vzdělávání, budování komunity 
inovativních firem zapojených do plánování, tvorby, realizace a 
vyhodnocování vzdělávání.

• Podpora vzdělávacích institucí pro zavádění nových technologií a 
zvyšování atraktivity vzdělávání v oblastech přírodních věd, technických 
a řemeslných oborů, IT a cizích jazyků. 

• Tvorba podpůrných nástrojů pro zvyšování počtu studentů 
přírodovědných, technických a řemeslných oborů na SŠ a VŠ (primárně 
těch působících a nabízejících studium přímo v rámci Ústeckého kraje). 

• Podpora rozvoje kompetencí k podnikání u žáků a studentů –
podnikání jako kariérní varianta.

Oblasti intervencí 



např.
• Zateplení budov

• Výstavba a rekonstrukce sportovních hřišť

• Opravy rozvodů (voda, teplo)

• Knihovny

• Výstavba a rekonstrukce jídelen

Co není podporováno:

běžné opravy / rekonstrukce 



+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


