
Tematická výzva pro Operační program Spravedlivá transformace – Ústecký kraj 
 
 

Název výzvy:  Průmyslové dědictví Ústeckého kraje 

Alokace: SC IV.2 – 125 mil. Kč 
 

Specifický cíl PTÚK : IV.2: Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového dědictví 
regionu 

Termín vyhlášení 
výzvy: 

2. pol. 2023 (průběžná výzva do konce roku 2024) ve výši 50 mil. Kč 
2. pol. roku 2025 (průběžná výzva do konce roku 2026) ve výši 75 mil. Kč 

Typ výzvy: průběžná (ve dvou tranších) 

Oprávnění příjemci: Vlastníci a nájemci památek (dlouhodobý pronájem 10 a více let); kraj a jím 
zřizované a zakládané organizace; obce a jimi zřizované a zakládané 
organizace; svazky obcí; spolky; vysoké školy; podnikatelské subjekty, 
státní podniky; NNO a certifikované destinační společnosti. 
 
Musí mít na území Ústeckého kraje trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu 
nebo musí prokazatelně na daném území místně působit. Rozhodnutí o 
místní působnosti daného subjektu je v kompetenci poskytovatele dotace.   
 
Obec (velikost obce dle maximálního počtu obyvatel bude definována v 
individuální výzvě).  
Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech ve znění pozdějších předpisů.    
Spolek podle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů.   
Ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů.   
Příspěvková organizace zřizovaná obcí anebo Ústeckým krajem.   
Dobrovolný svazek obcí podle § 49 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve 
znění pozdějších předpisů. 
Církev nebo církevní organizace registrovaná v Rejstříku registrovaných 
církví a náboženských společností.   
Státní podnik podle zákona č. 253/2016 Sb., resp. č. 77/1997 Sb., o státním 
podniku. 
 
 

Období realizace 
projektu (od – do) 

2023-2028 

Celkové způsobilé 
výdaje na projekt: 

Min. výše CZV na 1 projekt: 5 mil. Kč  
Max. výše CZV na 1 projektu: 30 mil. Kč 

Míra podpory (%): v režimu dle typu projektu, příjemce, GBER… (bude upřesněno s ŘO) 
70% podnikatelské subjekty 
až 95% veřejné subjekty, resp. NNO 
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Podporované 
aktivity: 

• Revitalizace technických (průmyslových) památek a jejich zázemí a jejich 
zpřístupnění veřejnosti včetně navazujících služeb 
• Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury (např. odpočívadla, 
parkoviště, sociální zařízení, návštěvnická centra apod.). 
• Budování a revitalizace naučných stezek. 
 

Způsobilé výdaje: Výdaje na projektovou dokumentaci (paušálem cca v rozmezí 10-15% 
z celkových nákladů projektu) 
Výdaje na projektové řízení a zpracování žádosti a dotační management 
Výdaje na stavební práce 
Výdaje na nákup služeb 
Výdaje na pořízení DHM 
Výdaje na pořízení KM 
Výdaje na pořízení drobného majetku 
Výdaje na vzdělávání/ školení 

Území realizace: specifikace území – okresy Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem, dle 
přiložené mapy území 

Indikátor výstupu 
/výsledku:  

Počet podpořených projektů. 
Revitalizovaná plocha v m2. 
Vybudovaná délka Pánevní cyklotrasy v km. 
 
Případně  
Ukazatele výstupu  

– RCO 77 (počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cest. ruchu), 
RCO 76 (projekty spolupráce) 

Ukazatele výsledku  
–  RCR 77 (počet návštěvníků  podpořených lokalit v oblasti kultury a 

cest. ruchu) 

Cílová hodnota 
indikátoru:  

Počet podpořených projektů. - orientačně 10-15 
Revitalizovaná plocha v m2. 
Vybudovaná délka Pánevní cyklotrasy v km. - orientačně 30km 
 
Případně  
Ukazatele výstupu  
RCO 77 (počet podpořených lokalit v oblasti kultury a cest. ruchu) –
orientačně 10 
RCO 76 (projekty spolupráce) – orientačně 5 
Ukazatele výsledku  
RCR 77 (počet návštěvníků  podpořených lokalit v oblasti kultury a cest. 
ruchu) 
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Další specifikace / 
podmínky /omezení 
v rámci výzvy  

Ústecký kraj při vymezení rozhodného území vychází z těchto podkladů 

 Vymezení ORP Kadaň, Chomutov, Most, Litvínov, Bílina, Teplice, 
Ústí n. Labem 

 Rekultivační plochy s ukončenou rekultivací v období 2002 až 2020 

 Studie Pánevní cyklotrasy z r. 2020, aktualizované v roce 2022 po 
projednání s obcemi a DIAMO s. p. 

 Územní vymezení Montanregionu Krušné Hory/ Erzgebirge, 
památky UNESCO 

 Znalosti území vyplývající z průběžné komunikace s Destinačními 
agenturami Krušné hory, České středohoří a Dolní Poohří  

 Ověřením absorpční kapacity u potenciálních žadatelů 
 
Zvýhodněné budou tyto projekty: 
Památky se zvláštním regionálním významem pro místní obyvatele 
Památka není zapsaná na Ústředním seznamu kulturních památek ČR  
Památka je zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO 
Žadatel musí prokázat iniciativu péče o památku, např. prokáže alespoň 1 
předchozí úspěšně zrealizovaný dotační projekt na dané památce 


