
Zastřešující projekt (grantové schéma) pro Operační program Spravedlivá transformace – Ústecký kraj 

                                                           
1 Vzhledem k předpokládané tematické zaměření oblasti, byla alokace zařazena pod pilíř III Nová energetika. 

Název 
Zastřešujícího 
projektu (ZP):  

Příprava projektů v Ústeckém kraji 

Alokace: 200 000 000,-Kč1  

Specifický cíl PTÚK : SC II.1 – II.4 
SC III.1 – III.4 
SC IV.1 – IV.2 

Termín vyhlášení výzvy 
dotačního programu pro 
konečného příjemce: 

 
1.1.2023 

Typ výzvy: kolová /průběžná  

Oprávnění příjemci: - obce a města  
- příspěvkové organizace měst, obcí  
- dobrovolné svazky obcí 
- místní akční skupiny 
- nestátní neziskové organizace  
 

Období realizace 
projektu  

2023 – 2025   / 2026 – 2027  kraj 
 24 měsíců   - konečný příjemce   

Výše dotace na projekt: Min. výše dotace na 1 projekt:        50 000,- Kč  
Max. výše dotace na 1 projekt:   5 000 000,- Kč  

Míra podpory (%): 70 % 
(pozn. v případě projektů zakládající veřejnou podporu – podpora  
de-minimis) 

Podporované aktivity: Podpora přípravy projektových záměrů v oblastech podporovaných dle Nařízení 
EP a Rady EU 2021/1056, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci: 

 klimatické vouchery  
- investice do obnovitelných energetických zdrojů, energetická  
  efektivita, nová energetická odvětví (např. energetická    
  společenství) 
- investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, vč.     
  dekarbonizace sektoru místní dopravy 
- investice do posílení oběhového hospodářství, mimo jiné      
  předcházení vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným  
  využíváním zdrojů, recyklací 

 digitalizace  
– digitální služby a řešení ve veřejném sektoru  

 obnova území po těžbě hnědého uhlí vč. navazujícího území 
-  investice do obnovy a dekontaminace lokalit typu brownfield,    -  
-  projekty nového využití území, které zahrnují širokou škálu     
   možností od přírodě blízkých řešení, přes infrastrukturu pro     
   rekreaci a cestovní ruch, zpřístupnění technických památek   
   hornického dědictví až po nové ekonomické nebo veřejně   
   prospěšné aktivity  



Zastřešující projekt (grantové schéma) pro Operační program Spravedlivá transformace – Ústecký kraj 

 

Způsobilé výdaje: nákup služeb, podporovány budou výdaje např.: 

 energetické audity  

 projektové dokumentace 

 hydrogeologické průzkumy 

 geologický průzkum 

 odborné studie (územní, technické, regulační) 

 studie proveditelnosti  

 zpracování žádosti o finanční podporu do národních a evropských dotačních 
programů  

 

Území realizace: a) území Ústeckého kraje  
b) část území ÚK pro projekty nového využití území po těžbě a související 

území - příprava území pro následné využití různého charakteru (turistická 
infrastruktura, revitalizace brownfields, technické památky, komunikace, 
vodohospodářská infrastruktura, bydlení….) 

Indikátor výstupu 
/výsledku:  

 
počet podpořených projektů 
 

Cílová hodnota 
indikátoru:  

150 

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

bodové zvýhodnění pro obce s menším počtem obyvatel podpořený projekt 
musí být v souladu se strategickým plánem rozvoje obce  


