
Tematická výzva pro Operační program Spravedlivá transformace – Ústecký kraj 
 
 

Název výzvy:  Vzdělávací infrastruktura SŠ v Ústeckém kraji 

Alokace: 800 000 000,- Kč 
 
Alokace je rozdělena na dvě oblasti: 

A. Vnitřní konektivita škol – 300 000 000,- Kč 
B. Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben – 

500 000 000,- Kč 

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

Termín vyhlášení 
výzvy: 

4Q/2022 

Typ výzvy: kolová  

Oprávnění příjemci:  školy a školská zařízení  poskytující střední vzdělávání  

 další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit včetně 
soukromých subjektů 

 kraje 

 organizace zřizované nebo zakládané kraji 

 obce 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

 nestátní neziskové organizace 

 církve 

 církevní organizace 

 organizační složky státu 

 příspěvkové organizace organizačních složek státu 
 

Období realizace 
projektu (od – do) 

2022-2027 

Celkové způsobilé 
výdaje na projekt: 

A. Vnitřní konektivita škol 
Min. výše CZV na 1 projekt:    1 000 000,- Kč 
Max. výše CZV na 1 projektu: 15 000 000,- Kč 
 

B. Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben  
Min. výše CZV na 1 projekt     5 000 000,- Kč 
Max. výše CZV na 1 projektu: 350 000 000,- Kč 
 

Míra podpory (%): v režimu dle typu projektu, příjemce, GBER… (bude upřesněno s ŘO) 



Tematická výzva pro Operační program Spravedlivá transformace – Ústecký kraj 
 
 

 

Podporované 
aktivity: 

 Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za 

účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění 

na trhu práce v klíčových kompetencích ve spolupráci SŠ a 

podnikatelského sektoru (komunikace v cizích jazycích, práce s 

digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné 

obory).  

 Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na 

budování bezbariérovosti škol 

 Vnitřní konektivita škol 

 Školní kluby u víceletých gymnázií 

 Infrastruktura pro zájmové vzdělávání (např. Ekocentra) 

Způsobilé výdaje:  stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury 

středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro 

přivedení inženýrských sítí  

 rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně 

zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.) 

 nákup budov 

 pořízení vybavení budov a učeben 

 pořízení kompenzačních pomůcek  

 zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu  

 nákup koncových zařízení pouze jako součást projektu konektivity 

do limitu …% CZV 

 projektová dokumentace, EIA, TDI, BOZP, AD 

Území realizace: Ústecký kraj  

Indikátor výstupu 
/výsledku:  

 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení  

 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávacích zařízení 

 RCO 67 – Kapacita tříd v nových nebo modernizovaných 
vzdělávacích zařízeních 

 RCR 71 – Počet uživatelů nových nebo modernizovaných 
vzdělávacích zařízení za rok 

Cílová hodnota 
indikátoru:  

číselná hodnota za navrženou alokaci  
např.: RCR71 – 1140 osob 

Další specifikace / 
podmínky /omezení 
v rámci výzvy 
/povinná příloha 

např.  
oborové vymezení dle CZ NACE,  
preference oborů dle specializace Kraje – RIS UK, typů příjemců 
(zvýhodněné bodové hodnocení..) 
povinná příloha (např. Transformační plán…) 
 


