
Tematická výzva pro Operační program Spravedlivá transformace – Ústecký kraj 
 
 

 

Název výzvy:  Transformace regionu skrze rozvoj kulturních a kreativních odvětví (KKO) 

Alokace: 300 000 000,- Kč 

Specifický cíl PTÚK : Specifický cíl I.4: Rozvoj kulturních a kreativních odvětví a jejich zapojení do 
celkového rozvoje kraje  

 

Termín vyhlášení 
výzvy: 

2022/2023 

Typ výzvy: Obě varianty jsou možné - průběžná/kolová dle vhodnosti a dohody s ŘO  -
doporučení rozložení finančních prostředků v čase (do 2025 a po 2025-
2027) 

Oprávnění příjemci: Podnikatelské subjekty (MSP) včetně OSVČ,  
NNO včetně MAS, 
obce a jimi zřizované organizace,  
dobrovolné svazky obcí, 
VŠ, SŠ, SOŠ a VOŠ. 
kraj 

Období realizace 
projektu (od – do) 

Září 2022–srpen 2027  
Délka trvání projektu: max. 3 roky 

Celkové způsobilé 
výdaje na projekt: 

Budou se lišit dle typu podporované aktivity 
Viz podkladový materiál odborné pracovní skupiny KKO  

Míra podpory (%): v režimu dle typu projektu, příjemce, deminimis, GBER… (bude upřesněno 
s ŘO) 
Podnikatelské subjekty – pouze MSP (malý podnik 70 %, střední podnik 60 
%), NNO (95 % ex-ante), obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné 
svazky obcí (75%), VŠ, SŠ, SOŠ a VOŠ (veřejné i soukromé) (85 – 95 %). 
 

Podporované 
aktivity: 1. Síťování aktérů KKO jako nástroje regionálního rozvoje a tvůrčí 

spolupráce. 

2. Rozvoj stávající infrastruktury na podporu rozvoje KKO s 
předpokládaným pozitivním efektem na rozvoj místní ekonomiky 
včetně zapojení KKO do atraktivního přetváření dlouhodobě 
nevyužívaných budov a jejich využívání jako míst pro další rozvoj 
kreativní ekonomiky i komunitního života. 

3. Rozvoj technického vybavení v KKO – aktivizace místních tvůrčích 
komunit.  

4. Projekty účinné spolupráce v území s využitím KKO.  

5. Marketing a další formy aktivizace regionálních služeb a produktů KKO. 



Tematická výzva pro Operační program Spravedlivá transformace – Ústecký kraj 
 
 

 

 

6. Krajská strategie KKO. 

Způsobilé výdaje: Investiční i neinvestiční náklady dle typu aktivity. 
 
 

Území realizace: Ústecký kraj  

Indikátor výstupu 
/výsledku:  

počet vytvořených pracovních míst 
počet podpořených podniků a dalších subjektů 
počet nových spoluprací v území 
počet strategických a dalších podpůrných materiálů 
m2 zregenerovaných ploch pro nové využití (stavby – nově 
zrekonstruovaných) 
m2 rozšířených ploch pro nové využití (stavby – rekonstrukce stávajících) 
počet nově pořízených technologií pro využití v KKO 
 
bude upřesněno s ŘO 
 

Cílová hodnota 
indikátoru:  

číselná hodnota za navrženou alokaci (bude upřesněno ÚK) 

Další specifikace / 
podmínky /omezení 
v rámci výzvy  

Viz podkladový materiál – popis a rozsah podporovaných aktivit 


