
Členové komise PAP:
předseda: Mgr. Petr Gandalovič, místopředseda: MUDr. Josef Liehne; členové: Mgr. Jiří Kalach,

Mgr. Jan Kubata, Michal Polesný, Ing. arch. Zdeněk Šťastný, Mgr. Jan Tvrdík, Ing. Jan Vojtek, Radek Vonka

Administrativu Programu aktivní politiky zajišťuje:
odbor aktivní politiky (OAP) Magistrátu města Ústí nad Labem.

Tajemnicí komise je Ing.Tereza Dostálová (oddělení koncepcí, OAP)

Co je program aktivní politiky
Grantová podpora města pro zpracovatele projektů,které vedou k získání vnějších finančních zdrojů na akce
sloužící k rozvoji města Ústí nad Labem.

Cíle programu aktivní politiky
• Reagovat na současné potřeby města.
• Zajistit dostatek kvalitních projektů a finance na jejich realizaci.
• Podporovat další vývoj projektů a jejich uvedení v život.
• Zabezpečit realizaci rozvojových projektů po finanční stránce prostřednictvím žádo-

stí na vnější zdroje.

Forma 
Grantová podpora:
• pro zpracování a přípravu projektů,
• pro vypracování dokumentace nezbytné pro podávání

žádostí o finanční podporu z příslušných fondů EU
i národních zdrojů.

Jak funguje program aktivní politiky
Garantem Programu aktivní politiky města Ústí nad Labem je komise Programu aktivní politiky tvoře-
ná devíti zástupci města, podnikatelské i neziskové sféry, která zasedá jednou za měsíc. Hlavní náplní kaž-
dého zasedání je monitorování aktuálního stavu probíhajících projektů, posuzování dokončených projektů
a schvalování nových projektových návrhů.
Projektové návrhy přicházejí buď přímo od budoucích realizátorů nebo jejich vznik iniciuje samotná komi-
se podle potřeb města.Všechny návrhy pak tvoří tzv. zásobník projektů, ze kterého komise PAP vybírá pro-
jekty ke schválení a realizaci.

Program aktivní politiky
města Ústí nad Labem



Program aktivní politiky 2003
• Schváleno 21 projektových návrhů a celkem alokováno 3 450 000 Kč.
• Ještě ve stejném roce realizováno 12 projektů, další přešly do roku 2004.

Ukázka některých schválených projektů roku 2003
Předmět/Projekt Zpracovatel Cena
Systém výměny informací mezi fyzickými a právnickými osobami
a krizovým štábem města Sdružení pro rozvoj ústeckého regionu, o.s. 270 000 Kč
Environmentální management v rámci studijní nabídky UJEP ARREL, o.p.s. 60 000 Kč
Kampus – nové univerzitní městečko Evropské centrum pro veřejnou správu, s.r.o. 470 000 Kč
Studie osvětlení dominant města Ústí nad Labem Ing. arch. Jitka Fikarová 50 000 Kč
Studie využití seřazovacího nádraží Ing. arch. Luboš Kotiš 200 000 Kč
Systém řízení kvality v rámci činnosti Magistrátu města ÚL M.C.Triton, s.r.o. 180 000 Kč

Program aktivní politiky v roce 2004
• Rozpočet PAP schválen v hodnotě 6 087 780 Kč (6 899 480 Kč po úpravě DPH)
• Realizace a proplacení některých projektů z roku 2003 převedeno na základě rozhodnutí komise PAP do nového roz-

počtu.
• V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie podpora zejména zpracování žádostí o dotace z fondů EU (či na někte-

ré jejich nezbytné přílohy), výsledkem je  přidělení několika dotací, na jejichž přípravu Program aktivní politiky přispěl.
• V období od začátku roku do 1. září 2004 schváleno celkem 21 nových projektů v celkové hodnotě  4 311 830 Kč

Ukázka některých schválených projektů roku 2004 
Název projektu Realizátor Alokované prostředky
Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Rómské sdružení pro integraci 230 000 Kč
Tradiční ústecké vánoční trhy – příprava projektu Centrum komunitní práce, o.s. 230 000 Kč
PZ Severní Předlice – zpracování žádosti k Phare 2003 Varia, s. r. o. 322 350 Kč
Cyklostezky, trasa A a M – dokumentace k územnímu řízení Alexandr Kárász – ALEX-ISS 198 00 Kč
Databáze finančních zdrojů ARREL, o.p.s. 100 000 Kč
Rekonstrukce Muzea s cílem zřízení centra
česko-německých studií „Collegium Bohemicum" – odborní konzultanti Muzeum města Ústí nad Labem 150 000 Kč

Více informací poskytne:
Ing.Tereza Dostálová (tajemnice komise PAP, odbor aktivní politiky MmÚ)
tel: 477 010 662; email: tereza.dostalova@mag-ul.cz


