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PROJEKTY PŘIPRAVOVANÉ DO VÝZVY MINISTERSTVA KULTURY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
O POSKYTNUTÍ PODPORY Z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY V RÁMCI INICIATIVY ROZVOJ
REGIONÁLNÍCH KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH CENTER

„Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o. – rekonstrukce vily Na
Schodech na kulturní a kreativní centrum“
Tento záměr byl vzat na vědomí Radou Ústeckého kraje dne 29. února 2016 usnesením
č. 94/28Z/2016.
Předpokládané celkové výdaje projektu činí 81 042 170,00 vč. DPH, z toho celkové způsobilé výdaje
činí 81 042 170,00 vč. DPH.
V rámci 25. výzvy IROP byly realizovány projekty „Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 49 – SVK
UL“ a projekt „Depozitář SVK UL – Evropská knihovna“, který původně zahrnoval výstavbu depozitáře
a rekonstrukci historické vily v lokalitě ulice Na Schodech. Podmínky 25. výzvy IROP však stanovovaly
maximální výši celkových nákladů na projekt a z tohoto důvodu musela být rekonstrukce vily Na
Schodech z projektu vyjmuta. Předmětem projektu předkládaného do NPO je rekonstrukce historické
vily v centru města Ústí nad Labem na kulturní a kreativní centrum.
Základní aktivity projektu:








rekonstrukce vily se zachováním kvalit stavby a zachováním rozsáhlého prosklení ve střešní
rovině, centrálního prostoru s galeriemi, obkladů a stropů v původních reprezentačních
prostorách vily,
zajištění bezbariérového přístupu vestavěním proskleného transparentního výtahu
s obsluhou všech pater,
v 1. NP klubovny a studovny, ve 2. NP přednáškový a výstavní sál,
úpravy oplocení a opěrné zdi,
nákup IT techniky, mobiliáře a vnitřního vybavení,
vytvoření kulturního a kreativního centra.

Samotný provoz a naplňování kulturního a kreativního centra s regionálním a celorepublikovým
dopadem budou realizovány ve spolupráci s dalšími subjekty sektorů veřejné správy, nevládního
neziskového sektoru a podnikatelského sektoru na základě uzavřených smluv ve fázi přípravy,
realizace a udržitelnosti projektu, a to s regionální a celorepublikovou působností.

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Patelioti, samostatný referent oddělení fondů a programů
Ústecký kraj – Odbor regionálního rozvoje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 850
E-mail: pateliotisova.h@kr-ustecky.cz
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„Oblastní muzeum v Děčíně, p. o., pobočka Varnsdorf – Kulturní a kreativní centrum“
Tento záměr byl vzat na vědomí Radou Ústeckého kraje dne 29. února 2016 usnesením
č. 94/28Z/2016.
Celkové předpokládané výdaje projektu činí 125 257 990,00 vč. DPH, z toho celkové způsobilé výdaje
činí 125 257 990,00 vč. DPH.
Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum a zřízení nové
muzejní expozice.
Základní aktivity projektu:






rekonstrukce stávajícího objektu,
obnova kulturní památky,
instalace nové moderní muzejní expozice,
nákup IT techniky, mobiliáře a vnitřního vybavení,
vytvoření regionálního kulturního a kreativního centra ve Šluknovském výběžku.

Stávající objekt sloužil jako muzeum a v současné době je nevyužívaný. Předmětem projektu je
celková rekonstrukce, přístavba výtahu umožňující bezbariérové využití celé budovy, zastřešení atria,
přístavba hygienického zařízení, úprava vstupů do objektu, instalace nové expozice a zřízení
regionálního kulturního a kreativního centra.
Po provedení rekonstrukce bude ve 2. NP instalována nová expozice věnovaná historii textilní výroby
ve Šluknovském výběžku, budou zde depozitáře, odborná knihovna muzea a potřebné zázemí pro
budovu.
V 1. NP bude zřízeno inovační kulturní a kreativní centrum s edukativními programy. Součástí centra
bude vybavení, které umožní simulaci výroby produktů textilního průmyslu. Činnost kulturního
a kreativního centra bude přímo provázána s novou muzejní expozicí. Zastřešením nádvoří zde
vznikne víceúčelový sál s multimediálním zařízením a odpovídajícím mobiliářem.
V podkroví objektu budou výstavní prostory pro krátkodobé a střednědobé výstavy.
Provoz a naplňování kulturního a kreativního centra s regionálním dopadem budou realizovány ve
spolupráci s dalšími subjekty sektorů veřejné správy, nevládního neziskového sektoru
a podnikatelského sektoru na základě uzavřených smluv ve fázi přípravy, realizace a udržitelnosti
projektu.

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Patelioti, samostatný referent oddělení fondů a programů
Ústecký kraj – Odbor regionálního rozvoje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel.: 475 657 850
E-mail: pateliotisova.h@kr-ustecky.cz
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