
Animace pro spravedlivou 
transformaci Ústeckého kraje

…protože nikdo nesmí zůstat opomenut!

Podnikatelské fórum, 23. – 24. 9. 2021
ICUK, Ústí nad Labem





Pracujeme metodou LEADER, pracujeme s komunitou:

⇒ přístup „zdola nahoru“ – místní znalost, 

⇒místní partnerství veřejných, soukromých a neziskových subjektů, 

⇒ společná tvorba místní rozvojové strategie, 

⇒ koordinovaný, integrovaný a multisektorový přístup, 

⇒ důraz na inovativnost při řešení problémů a výzev, 

⇒ kontinuální výměna zkušeností mezi aktéry regionálního rozvoje.



KATALOG ANIMAČNÍCH ČINNOSTÍ 

TYP ČINOSTI TYPOVÉ AKTIVITY

Animace v rámci 
op. programů

Individuální konzultace v obecné rovině
Semináře zaměřené na obecné principy dotací
Školení pro práci s dotačními informačními systémy

Vzdělávání, osvěta, 
informování

Organizace informačních akcí k jednotlivým opatřením, výzvám…
Vydávání textových a audiovizuálních materiálů
Directmailing, web, sociální sítě, vlastní zpravodaje, TZ…

Podpora inovací Vyhledávání a prezentace vhodných inovačních řešení 
Podpora přenosu a sdílení inovačních projektů z jiných území 
Příprava pilotních projektů 

Síťování a 
koordinace

Koordinace činností a aktérů v území 
Působení MAS jako facilitátora či mediátora mezi subjekty z území 
Podpora využití ekonomického potenciálu pro regionální rozvoj

Přenos znalostí a 
zkušeností

Zapojování do rozvojových sítí, projektů, platforem a partnerství 
Sdílení znalostí a zkušeností a jejich diseminace mimo region 
Studijní cesty, účast na konferencích a workshopech



Animace pro spravedlivou transformaci v Ústeckém kraji



Cíle projektu

Intenzivně komunikujeme se zástupci ÚK, KÚ, ICUK a dalších aktérů 
tak, aby realizace projektu výrazně umocnila dopad transformace v 
území, aby nikdo nezůstal opomenut a každý měl možnost z alokace 
čerpat na své transformační potřeby.



Realizace projektu



Institucionální zajištění



Opatření z FST Uznatelná animace 

v rámci OPTP

Animace pro 

spravedlivou 

transformaci

produktivní investice do MSP, včetně začínajících podniků, které 

vedou k hospodářské diverzifikaci a přeměně

částečně ANO, mimo podporu 

z OPTP

investice do zakládání nových podniků, mj. prostřednictvím 

podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb

NE ANO

investice do výzkumu a inovací a podpora přenosu pokročilých 

technologií

NE ANO

investice pro cenově dostupnou čistou energii, do snižování 

emisí, energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů

NE ANO

investice do digitalizace a digitálního propojení NE ANO

investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a 

projektů pro nové využití

NE ANO

investice do oběhového hospodářství mj. předcházením vzniku 

odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů atd.

NE ANO

zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků NE ANO



ZASTŘEŠUJÍCÍ 
PROJEKTY GS

AKTIVITY

Program PILOT Ústeckého 
kraje 

Vyhledávání a prezentace vhodných inovačních řešení, Podpora přenosu a sdílení 
inovačních projektů z jiných území, Příprava pilotních projektů 

Program Vouchery pro 
začínající firmy ÚK

Organizace informačních akcí, Vydávání textových a audiovizuálních materiálů, 
Tvorba informačních materiálů 

Program Vzdělávací 
vouchery Ústeckého kraje 

Individuální poradenství a konzultace, Organizace vzdělávacích akcí, Podpora 
přenosu a sdílení inovačních projektů z jiných území 

Program Klimatické 
vouchery Ústeckého kraje 

Organizace informačních akcí, Vydávání textových a audiovizuálních materiálů, 
Zapojování do rozvojových sítí, platforem a partnerství 

Program Průmyslové 
dědictví Ústeckého kraje 

Podpora využití ekonomického potenciálu pro regionální rozvoj, Koordinace 
činností a aktérů v území , Příprava pilotních projektů 

Program na rozvoj nového 
využití území po těžbě

Vyhledávání a prezentace vhodných řešení, Podpora přenosu a sdílení 
transformačních projektů z jiných území, Studijní cesty



Animace pro spravedlivou transformaci v Ústeckém kraji



DĚKUJI ZA POZORNOST!

hartych@masceskysever.cz

mailto:hartych@masceskysever.cz

