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Výzva k předkládání strategických projektů 
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              Dotaz                                                                     Odpověď 

 

 
Musí mít strategický projekt dopad na 
celý kraj nebo alespoň do většího území 
(okres/mikroregion)?  

 

Ano, u strategických projektů se očekává, že 
jejich dopady nebudou čistě lokální, ale budou 
mít dopady na větší území. Dopad projektu 
bude posouzený v rámci procesu výběru 
strategických projektů – je jedním 
z hodnotících kritérií.  
 

 
Kdo může být nositelem strategického 
projektu, případně jeho partnerem? Je 
výzva omezena pouze pro veřejnoprávní 
subjekty nebo je dostupná i pro podniky 
a další subjekty?  
 

 
Předkladatelem projektu nemusí být 
veřejnoprávní subjekt a účast veřejnoprávního 
subjektu jako nositele nebo partnera projektu 
není nezbytnou podmínkou. Vzhledem k 
charakteru strategických projektů lze nicméně 
určitou participaci veřejného sektoru 
očekávat.  
 

 
Musí být žadatel z Ústeckého kraje?  

 
Výzva není omezena pouze na subjekty 
z Ústeckého kraje. Žadatelem / nositelem 
projektu může být subjekt se sídlem mimo 
území ÚK, nicméně projekt musí mít vždy 
dopad do území Ústeckého kraje.  
 

 
Jaké dokumenty a přílohy žadatel musí 
předložit v rámci výzvy?  

 
Žadatel předkládá Přílohu č. 1 Výzvy – 
Předběžnou studii proveditelnosti, Přílohu č. 3 
Checklist ke klimatickým cílů. V případě, kdy je 
žadatelem velký podnik a obsahem 



 

                                                                                                         
 

strategického projektu je realizace 
produktivní investice, pak tento žadatel 
dokládá také přílohu č. 4 Analýza dopadů 
realizace produktivní investice na trh práce. 
 

 
Je struktura informací o projektu 
závazná? Je případně možno doložit 
spolu s předběžnou studií 
proveditelnosti nepovinné přílohy? 

 
Ano struktura informací je závazná, žadatel 
může doložit také další přílohy. 
Platí však, že stěžejní informace mají být 
uvedeny v předběžné studii proveditelnosti, 
protože to je základní dokument pro 
hodnocení. Nicméně, je možné přiložit 
nepovinné přílohy, které mohou informace ve 
studii doplnit/ potvrdit (např. v případě 
investic – vizualizace, analýzy, dopadové 
studie, informace o partnerech apod.)   
 

 
Příloha č. 1 výzvy - studie proveditelnosti 
- v části 8 - Transformační potenciál je 
uveden termín „Dopad na znovuvyužití 
území po těžbě“. O jaké území se jedná, 
jde jen o brownfieldy související se 
těžbou (pouze uhlí), nebo se jedná i o jiné 
typy brownfieldů? 

 
Tato část se týká hodnotícího kritéria Dopad 
na udržitelný rozvoj (pozn. bylo doplněno do 
formuláře). Nemusí se jednat jen o 
brownfieldy na území po těžbě, nicméně 
podpora do jiných brownfieldů, musí být vždy 
odůvodněná, tj. souviset s hlavním cílem FST, 
tedy odklon od uhlí a zmírňování sociálních a 
ekonomických dopadů odklonu od uhlí a 
přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice.    

 
Pokud projekt obsahuje investice i 
neinvestice, podle jakého finančního 
limitu je projekt posuzován jako 
strategický?  
(limit pro investice 200 mil., pro 
neinvestice 50 mil.)  

 
Posuzuje se podle toho, co převažuje. Tedy 
pokud investiční část je např. 100 mil. Kč a 
neinvestiční část 53 mil. jedná se o investiční 
projekt, který ale nedosahuje min. finanční 
limit pro strategický projekt 200 mil. Kč.   
 
 

 
Co znamenají jednotlivé položky v 
kapitole Finanční a věcná udržitelnost 
projektu? 

 
V této částí předkladatel popíše, jakým 
způsobem bude zajištěna finanční 
udržitelnost projektu, a to na základě plánu 
příjmů a výdajů projektu za období 5 let po 
ukončení realizační fáze projektu. 
  
Rok N je rokem ukončení realizace projektu, 
kdy následně je nastaveno pětileté období 
udržitelnosti.  



 

                                                                                                         
 

Provozní příjmy: například příjmy z pronájmu, 
ekonomické činnosti Dotace: slouží k 
zachycení případné dotace na provoz z jiných 
zdrojů, než je OP Spravedlivá transformace. 
Realizační výdaje: odkazuje k výdajům 
souvisejících s předmětem projektu, přímé 
mzdy (v případě vytvoření nových pracovních 
míst), obnovou majetku apod.  
Provozní výdaje: odkazuje k výdajům 
souvisejícím s provozem, nepřímé mzdy, 
režijní náklady 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


