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Základní informace

Stručný popis - anotace Napsáno 555 z 1000 znaků

Odůvodnění potřebnosti 
Popište, proč je třeba realizovat dotační program… Napsáno 1911 z 2000 znaků

Podporované aktivity
Podrobně popiště podporované aktivity… Napsáno 2362 z 2000 znaků

Role partnerů
Podrobně popiště roli zapojení partnerů do realizace … (např.: zapojení partnera do realiazční fáze projektu; hodnocení; apod.) Napsáno 272 z 2000 znaků

Způsobilé výdaje
Podrobně popište předpokládané způsobilé výdaje, které budou z dotačního programu hrazeny… Napsáno 439 z 2000 znaků

Nezpůsobilé výdaje
Podrobně popiště předpokládané nezpůsobilé výdaje (nikoli obecného charakteru, ale specifikujte)… Napsáno 766 z 2000 znaků

Jiné …upřesněte…

Průmyslové dědictví Ústeckého kraje

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 a cyklostezek.

Digitalizace průmyslového dědictví. 

Realizace komplexních komunikačních kampaní zaměřených na podporu příjezdů domácích i zahraničních návštěvníků

Zlepšení koordinace a provázanosti nabídky cestovního ruchu na území kraje

Tvorba marketingových plánu a strategií 

Zlepšení spolupráce mezi veřejným a podnikatelským sektorem

Monitoring návštěvnosti (Pořízení elektronických sčítačů (včetně SW) na sledování návštěvnosti v atraktivních turistických cílech a trasách regionu)

Navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu (Navigační cedule pro návštěvníky, informační panely, mapové panely, apod.)

Doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras

Budování odpočívadel a sociálního zázemí (včetně sociálních zařízení – tj. toalet) pro pěší trasy, cyklotrasy a trasy pro běžecké lyžování (včetně řešení pro bezpečné uložení a parkování jízdních kol a příslušenství,…)

Výstavba prvků interpretace kulturně-historického a přírodního dědictví

Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech (turistický vláček na ekologicky šetrný pohon, úprava/vybavení dopravních prostředků o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup hendikepovaným a cestujícím s kočárky

(zvedáky, plošiny, nájezdy apod.)

Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu (Budování / modernizace expozic (včetně interaktivních) celoročně přístupných cílovým skupinám návštěvníků

Budování doprovodné infrastruktury pro aktivní formy udržitelné turistiky (např. vyhlídková místa, rozhledny, prvky zábavně naučné infrastruktury, místa pro odpočinek turistů aj.)

Budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky a zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (např. bezbariérové přístupy, sociální zázemí včetně sociálních zařízení, odpočívadla, roštové nájezdové rampy, schodolezy apod.)

Rozvoj kvalitní propagace služeb a osvěty, prezentace kraje za využití nejmodernějších nástrojů včetně digitalizace průmyslového dědictví. 

Realizace marketingových a mediálních kampaní za účelem změny negativního vnímání a image kraje

stavební práce, terénní úpravy, pořízení technologie (např. technologie karavanového stání), služby (např. realizace turistického značení, informačních tabulí a další návštěvnické infrastruktury, pořízení a management sčítačů návštěvnosti, tvorba

turistického produktu, marketingové aktivity, tvorba webových stránek, analytické zjišťování a interpretace dat v cestovním ruchu, práce na digitalizaci památek, síťování atd.), mzdové náklady

reprezentační náklady (rautové, cateringové, apod.) b) jakékoliv provize pro příjemce dotace c) odměna zpracovateli žádosti o příspěvek d) daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její odpočet e) manka, škody f) sankční

poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje, ať už jsou sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin g) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy h) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku i) ztráty z

devizových kurzů j) nájemné s následnou koupí (leasing) k) cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního předpisu l) výdaje nesouvisející s

realizací projektu

Uvedení partneři byli zapojeni především do věcného zapojení, souladu se strategickými dokumenty, znalostí podmínek a potřeb regionu. Někteří budou i zapojeni následně např. v rámci hodnocení a výběru projektů, případně kontrol a monitoringu

včetně zajištění udržitelnosti
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Cílem intervence je revitalizace a resocializace území po těžbě nerostného bohatství - je potřeba regenerovat rozsáhlé území s ukončenou těžbou, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, tak, aby je bylo možné znovu

plnohodnotně využít v dalším rozvoji kraje a vytvořit podmínky pro stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce s dopadem na nové pracovní příležitosti. 

Podpořeny budou aktivity/projekty revitalizačního a resocializačního charakteru, které jsou umístěny v územích přímo postižených činností spojenou s těžbou, včetně dokončených sanačních, rekultivačních a případně revitalizačních prací a v lokalitách

na tato území bezprostředně navazujících, bez jejichž zapojení do požadovaných aktivit/projektů, by nebylo docíleno komplexního územního řešení, které je nutným výsledkem požadovaných aktivit/projektů.

V rámci uvedených aktivit/projektů revitalizačního a resocializačního charakteru nesmí být realizovány zákonné povinnosti vyplývající z platných právních norem.

Ústecký kraj při vymezení rozhodného území ovlivněného těžbou vychází z těchto podkladů:

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

2. Rekultivační plochy s ukončenou rekultivací v období 2002 až 2020

3. Cyklogenerel Ústeckého kraje včetně Studie Pánevní cyklotrasy z r. 2020, aktualizované v roce 2022 po projednání s obcemi a DIAMO s.p.

4. Územní vymezení Montanregionu Krušné Hory/ Erzgebirge, památky UNESCO

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

6. Znalosti území vycházející z průběžné komunikace s Místními akčními skupinami Vladař, Sdružení Západní Krušnohoří, Naděje, Cínovecko, Labské skály, SERVISO

7. Plocha je vymezena v souladu s definicí schválenou PS Resocializace při MMR pro území přímo postižená těžební činností uhlí dle Plánu transformace ÚK
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Partneři (název, IČ) (zapojení do implementace…) Krajská síť MAS, KČT oblast ÚK, NPÚ 

Počet podpořených:

Počet podpořených:

Počet podpořených:

Počet podpořených:

5 mil.Kč

5 mil.Kč
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Fyzické osoby bez OSVČ

OSVČ

Upřesnění/limit

Upřesnění/limit

Upřesnění/limit

Upřesnění/limit

Upřesnění/limit

Upřesnění/limit

Upřesnění/limit

Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

jiné

Předpokládaný datum realizace (vyplňte jen zahájení a ukončení) 65 Zahájení 01.01.2023 Ukončení 30.06.2028

Cílová skupina/ příjemci

Počet podpořených:

Počet podpořených:

Počet podpořených:Typ subjektu

Typ subjektu

Typ subjektu

MSP

NNO

Města a obce

Předpokládaný počet výzev
průběžně, případně 2+4

Email

Soulad se strategiemi kraje (vypište, navažte na SC, priority…) Regionální inovační strategie, Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027, Strategie RE:START, Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví ÚK do roku 2030 - zlepšení image 

kraje, zachování hodnot dědictví, montánní turismus

Typ subjektu

Typ subjektu

Typ subjektu

Typ subjektu

Karta - Dotační program

Cílem programu je změna vnímání Ústeckého kraje a jeho negativní image v souvislosti s historickým vývojem spojeným s těžbou a průmyslem. Cílem realizace vybraných projektových záměrů je zachování hodnot průmyslového dědictví v Ústeckém

kraji a zvýšení zájmu o historii a průmyslové dědictví. Důraz bude kladen zejména na dědictví a památky spojené s hornickou činností a využití potenciálu zapsané památky světového dědictví UNESCO „Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří“.

Podpořeny budou projekty investičního, neinvestičního a kombinovaného charakteru.

Vyberte podporovaný subjekt…upřesněte případná omezení a doplňte předpokládaný počet podpořených subjektů…

Předpokládaná alokace
150 mil. Kč

Projektový záměr Zastřešující projekt

Nápověda: 

1. Pracovní formulář slouží pro popis vždy jednoho Dotačního programu (např.: Digitální voucher)

2. Jedná se o formulář, který slouží jako podklad pro zpracovnání potřebné dokumentace k Dotačnímu programu a přípravě Zastřešujícího projektu, 

proto je třeba uvádět již přesná, jasná a specifická data.

3. V případě nejasností, dotazů se neváhejte obrátit na kolegy z OPPIT, Miroslav Vlach, vlach.m@kr-ustecky.cz. tel.: 733165454

4. Buňky nejsou uzamčené, pokud se Vám text nevejde do buňky, lze ji individuálně přizpůsobit rozšířením příslušných řádků. Sloupce neupravujte. 

Vyplňujte jen bílé buňky. Text ve žlutých buňkách neupravujte! 

5. Počet znaků slouží pouze pro Vaší orientaci, případně pro naši při vkládání textu do informačního systému ISKP 21+.

6. Pokud je třeba v buňce přeskočit na nový řádek, použijte zkratku ALT + ENTER nikoli mezerník.

7. Pokud buňka obsahuje  ... je na konci řádku rozbalovátko seznamu, vyberte příslušnou variantu.

Název Dotačního programu
Průmyslové dědictví Ústeckého kraje

Oblast PTÚK (nepovinné) IV. Revitalizovaná území

Specifický cíl PTÚK (nepovinné) SC IV.2: Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového dědictví regionu

Kontaktní osoba/zpracovatel - jméno a příjmení
Telefon



Vyberte odpovídající formu podpory a v případě potřeby upřesněte…

Míra podpory a její výše...V případě rozmezí výše podpory specifikujte…

V případě potřeby doplňte další relevantní informace…

Je-li potřeba upřesněte dle typu subjektu …např.: MSP Forma podpory A1 (viz výběr buňka E60); míra podpory 70%; min. 50 tis. Kč - max. 150 tis. Kč…

Indikátory
Návrh indikátory…

Případně navrhněte indikátor a popište…

Území realizace

Oborové vymezení

Rozsah maximálně 1000 znaků Napsáno 0 z 1000 znaků

Ostatní podmínky přijatelnosti

Rozsah maximálně 2000 znaků Napsáno 180 z 2000 znaků

Administrace v době realizace

Rozsah maximálně 2000 znaků Napsáno 457 z 2000 znaků

Popis realizačního týmu projektu

Rozsah maximálně 2000 znaků Napsáno 210 z 2000 znaků

Finanční a věcná udržitelnost projektu

Rozsah maximálně 2000 znaků (včetně mezer a symbolů). Napsáno 106 z 2000 znaků

Přílohy

Rozsah maximálně 1000 znaků Napsáno 24 z 1000 znaků

Podrobně popište realizační fázi projektu…(zapojení expertů, systém hodnocení, ….)

koordinátor programu (zaměření, podporované aktivity, publicita a propagace projektu a výzev....), administrátor programu (příjem žádostí, plán výzve, uzavírání smluv, kontroly,...), finanční manažer (proplácení dotací, kontrola vyúčtování,.....) pro

tento nebo další zastřeušíjící projekt, členové pracovní skupiny, externí hodnotitelé, Komise Rady Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch, Rada Ústeckého kraje, Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Název indikátoru 

Komentář

Min. výše podpory Kč Max.50 tis.Kč 5 mil. Kč

Max. 95% Projekty zakládající veřejnou podporu se řídí pravidly režimu De minimis.

… Míra/výše podpory 

Podrobně popište úvazky, pracovní pozice osob zapojených do realizační fáze dotačního programu

koordinátor programu - částečný úvazek, administrátor programu - plný úvazek, Finanční manažer pro tento nebo další zastřešující projekt, členové pracovní skupiny (DPČ) 6x, externí hodnotitelé (DPČ/ služba)12x 

Bude třeba předložit k žádosti do dotačního programu specifické přílohy…jmenujte…

MAPA PODPOROVANÉHO ÚZEMÍ

Popište, jak bude zajištěna udržitelnost projektu nejméně po dobu pěti let od ukončení realizace projektu. Uveďte, z jakých zdrojů bude zajištěna finanční udržitelnost projektu. Kdo a jak bude projekty konečných příjemců kontrolovat?

Musí zajistit ÚK prostřednictvím smluv s jednotlivými žadateli, kteří se zaváží k dodržení udržitelnosti. 

Typ subjektu … Míra/výše podpory 
Typ subjektu … Míra/výše podpory 

Typ subjektu

Forma a výše podpory

Forma podpory úhrada skutečně vzniklých způsobilých výdajů (A1)

Min. míra podpory % 70%

… Míra/výše podpory 
Typ subjektu … Míra/výše podpory 

Typ subjektu

Typ subjektu … Míra/výše podpory 

Typ subjektu … Míra/výše podpory 
Typ subjektu … Míra/výše podpory 

Upřesněte

Vlastníci a nájemci památek (dlouhodobý pronájem 10 a více let); svazky obcí; spolky; ústavy; státní podniky; obecně prospěšné společnosti; registrovaná církev nebo církevní organizace.

Název indikátoru …
Jednotka … Výchozí hodnota Cílová hodnota Datum cílové hodnoty

Specifikujte…

Soulad se startegickými dokumenty kraje (Strategie rozvoje cestovního ruchu, Cyklogenerel Ústeckého kraje,….. ) strategiemi turistických destinací a jejich marketingových plánů, ……

Upřesněte, kde se bude projekt realizovat…bude se jednat o celé území Ústeckého kraje či jen jeho část apod. 

Jednotka … Cílová hodnota Datum cílové hodnotyVýchozí hodnota

Území realizace Vymezené území…

Upřesněte…
celá plocha okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem

V případě oborového vymezení uveďte podporované CZ NACE…z FST nelze podporovat: výrobu a zpracování tabáku a tabákových výrobků a jejich uvádění na trh; investice související s výrobou, zpracováním, přepravou, distribucí, skladováním nebo

spalováním fosilních paliv...

Počet podpořených projektů.

Revitalizovaná plocha v m2.

Ukazatele výstupu – RCO 77, RCO 76

Ukazatele výsledku – RCR 77

…


