
Tematická výzva pro Operační program Spravedlivá transformace – Ústecký kraj 
 
 

Název výzvy:  Podpora podnikání v Ústeckém kraji – Produktivní investice 

Alokace: 2 240 000 000 Kč 

Specifický cíl PTÚK : Specifický cíl I.3:: Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci 
ekonomiky 

 

Termín vyhlášení 
výzvy: 

3Q až 4Q/2022 

Typ výzvy: Kolová (po vyhodnocení prvního kola by došlo k úpravě podmínek výzvy a 
případně i jejího typu) 

Oprávnění příjemci: MSP min. se dvěma uzavřenými účetními období 
VP – přímo transformující se podnik 

Období realizace 
projektu (od – do) 

3Q až 4Q  2022 – 4Q/2027 
Délka realizace jednotlivých projektů cca 3 roky 

Celkové způsobilé 
výdaje na projekt: 

Min. 5.000.000,- Kč 
Max. 50.000.000,- Kč 

Míra podpory (%): v režimu dle typu žadatele , GBER… max. regionální míra podpory + 10 % 
pro uhelné regiony 
malý podnik až 70 % 
střední podnik až 60 % 
velký podnik až 50 % 

Podporované 
aktivity: Pořízení strojů, zařízení a technologií pro podnikatelské účely  

Rekonstrukce nemovitostí pro podnikatelské účely, rozšíření budov a 
stavební práce bezprostředně související s podnikatelskou činností  

Revitalizace brownfields pro podnikatelské účely 

 

Způsobilé výdaje: Pořízení hmotného a nehmotného majetku 
Stavební práce, nákup matriálů 
Nákup služeb s investicemi do zařízení a strojů 
Nákupy technologií 
 

Území realizace: Ústecký kraj – celé území 

Indikátor výstupu 
/výsledku:  

RCO 01 – Podpořené podniky 
Možné další indikátory: 
RCR 01 – Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech (FTE/rok) 
RC…..  -  revitalizované brownfields 
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Cílová hodnota 
indikátoru:  

100 (podpořených podniků) 

Další specifikace / 
podmínky /omezení 
v rámci výzvy  

 Bonifikace - v rámci hodnocení bodové zvýhodnění pro projekty 
s parametry: 
- Zaměření na prioritní obor (vodík, energetika, nanotechnologie, 

robotizace atd.) 
- Vznik nových pracovních míst ve VaV 
- Vznik nových pracovních míst obsazených pracovníky přímo 

z transformovaných podniků 
- Dle místa realizace projektu v rámci ÚK – bonifikace území ORP 

zasažených ve spojení s útlumem těžby 
- Realizace projektu na objektech brownfields 

 % limit na související stavební úpravy nemovitostí pro podnikatelskou 
činnost  

 Způsobilým žadatelem je ten velký podnik, který v souladu s 
NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1056 ze 
dne 24. června 2021 čl. 11 odst. h) předložil odůvodnění nezbytnosti 
poskytnutí podpory prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž vyplývá, 
že bez těchto investic by očekávané ztráty pracovních míst překročily 
očekávaný počet vytvořených pracovních míst. 

 Transformující se podnik – Transformační plán  
 


