VÍTE, ŽE...

ÚSTECKÝ KRAJ

díky podpoře z evropských fondů se v České republice od roku 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, zrealizovalo více než

V předcházejícím výčtu jsme zcela vynechali řadu
projektů, které byly a jsou realizovány ve veřejném prostoru. Opravují se památky, budují se
nové cyklostezky, renovují se náměstí a návsi, ale

100 000 projektů.
Ty přispívají k lepší kvalitě života
v českých regionech:
•
•
•
•
•

opravují a staví se silnice a železnice,
pořizují se nové dopravní prostředky MHD,
zlepšuje se životní prostředí,
podporují se rekonstrukce škol a školek,
podporuje se výzkum a vývoj na univerzitách nebo
inovace ve firmách.

Zaměřeno na
vzdělávání

Zaměřeno
na sport

také se rozšiřují muzea i galerie. Přibývá nová
zeleň v parcích, vznikají naučné stezky v přírodě nebo hřiště pro děti i pro seniory.

Právě řadu těchto projektů přináší tato mapa
a my bychom Vás rádi pozvali k jejich návštěvě.
V Ústeckém kraji můžete spolu s námi navštívit
například Svatostánek českého vinařství, projet se lanovkou na Větruši nebo jít stezkou Po
stopách horníků. Věříme, že si všechny projekty
užijete a sami uvidíte, kde všude evropské fondy
pomáhají v Ústeckém kraji!

Chcete poznat další zajímavá místa v ČR?

Zaměřeno
na relax

Projekty pomáhají také:
• matkám po rodičovské dovolené s návratem do práce,
• lidem po 50. roce věku s lepším uplatněním na trhu
práce,
• seniorům s řadou aktivit,
• ale také menšinám, či handicapovaným
spoluobčanům.
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1.

Areál Bílinské Kyselky
Rekonstruovaná stáčírna obnovuje tradici distribuce lázeňských pramenů do celého světa. Ve
spojení s rozsáhlým parkem slouží pro kulturu
i odpočinek.

i

2.

6.

přestavba stodoly na sýrárnu
modernizace dojírny

vstupné na
prohlídky

zdarma

2 hod.

50.5422975N
13.7596711E

P

www.bilinska.cz

i

7.

Jedinečný komplex v srdci chmelařského regionu, v Žatci. Zážitkový areál a Mekka všech pivařů
a chmelařů nabízí chmelový orloj nebo labyrint
mezi pytli chmele.

ArchaeoMontan
Krupka
O středověkém hornictví v Čechách a Sasku
nebo tradici těžby rud se dozvíte ve štole i Infocentru Hornické krajiny v Krupce.

zdarma

50.3245978N
13.5451656E

P

www.chchp.cz

i

8.

2 hod.

50.5373892N
14.1369292E

www.ddmrozmaryn.cz

P

i

5.

www.muzeum-chomutov.cz

i

P

i

Areál doplněný interaktivními prostory Expozice Českého Švýcarska zábavnou formou přibližuje typické živočichy a rostliny národního
parku.

i

www.ceskesvycarsko.cz

i

i

0,5 hod.

www.poh.cz/ic-flaje

Svatostánek českého vinařství, nacházející se
uprostřed nejmenší vinařské oblasti v ČR, interaktivní formou přibližuje taje historie a výroby vína
a nabízí i degustace tradičních českých odrůd.

i

18.

jízdné

50.5118881N
14.1466189E

P

www.terezin.cz

i

P

P

i

1 hod.

www.zameknovyhrad.cz

P

Velké plochy trávníků, keřů, květin a další výsadby doplňuje několik vodních prvků včetně nové
kašny před čajovým pavilonem.
renovace jižní zámecké zahrady, mariánské louky a severního parku

50.6568117N
14.0397114E

zdarma

i

1 hod.

www.zamekdecin.cz

50.7789250N
14.2094417E

P

Pivovar Falkenštejn
Krásná Lípa

20.

Malý areál využívá moderní technologie, ale pivo
vaří tradičními metodami. K zastavení a občerstvení láká i prostředí skalní pískovcové krajiny.

rekonstrukce objektů
prostory pro expozice
úpravy Barborčiny zahrádky
vstupné na
prohlídky

www.cesky.porcelan.cz

50.6745261N
13.7969044E

Zámecké zahrady
Děčín

19.

Rozlehlý hrad ze 14. století, přestavěný na zámek, tvoří výraznou dominantu Českého středohoří a návštěvníkům nabízí tři expozice.

50.4171464N
13.2676839E

P

www.hradlitomerice.cz

Bývalý objekt kina, nyní „Modrodům“ představuje historii výroby porcelánu v oblasti Podkrušnohorska. Ta je zaměřena na cibulák, tradiční
vzor porcelánu právě z Dubí.

i

P

www.dpmul.cz

50.5363953N
14.1293100E

Dům porcelánu s modrou krví
Dubí

50.6869850N
13.5850678E

Zámek Nový Hrad
Jimlín

15.

www.mesto-kadan.cz

0,5 hod.

1,5 hod.

rekonstrukce objektu
stálá expozice porcelánu
info a kulturní centrum
vstupné na
1,5 hod.
prohlídky

Nejdelší visutá dráha bez podpěrných sloupů
v ČR propojuje centrum Ústí nad Labem s výletním zámečkem Větruše.

vstupné na
prohlídky

P

www.chomutovskecafe.cz

vstupné na
prohlídky

P

Lanová dráha Větruše
Ústí nad Labem

výstavba lanové dráhy
vyhlídková věž

0,5 hod.

17.

50.4695500N
13.4001167E

Hrad
Litoměřice

50.348638N
13.2559156E

Unikátní pilířová přehrada, jediná svého druhu
v ČR, nabízí informace o využití vodní energie
a zásobování vodou, zaniklých obcích a životu
v česko-saském pohraničí.

záchrana kulturní památky zapsané na
seznamu UNESCO

zdarma

P

2 hod.

Informační centrum
Fláje

nová cyklostezka
vymístění cyklistů z frekventované silnice
50.9135572N
14.5073664E

i

0,5 hod.

multifunkční centrum
expozice vinařství
restaurace

www.horskyklublesna.cz

vstupné

Téměř 8 km nové cyklostezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů navazuje na cyklostezku
Kadaň – Prunéřov.

skalní učebna
hrádek s bludištěm
zvěrokruh
1 hod.

13.

14.

Cyklostezka
Prunéřov - Černovice

10.

zdarma

P

V muzeu můžete vidět repliku krušnohorského
lidového a selského hrázděného domu, zvonici
sv. Antonína i stálou expozici informující o životě horalů před 100 lety.

i

P

www.oparno.a-tom.cz

0,5 hod.

50.6206647N
13.6941508E

www.kloster-osek.info

zdarma

Jeden z nejhonosnějších a nejstarších domů po
obnově slouží vzdělávacím akcím připomínající
historii této unikátní pevnosti.

50.456744N
13.391115E

0,5 hod.

11 pracovních pozic pro osoby znevýhodněné a dlouhodobě nezaměstnané.

Krušnohorské muzeum
Lesná

50.5420589N
14.0054133E

1 hod.

Sociální podnik Bistro Café v Domečku a mobilní
kavárna Café na cestách nabízejí výbornou kávu
a dobroty vlastní výroby.

infocentrum
obnovení cyklo a turistické stezky
informační tabule

Wieserův dům
Terezín

9.

Naučný areál
Krásná Lípa

zdarma

12.

P

Středisko environmentální výchovy a turistická
základna v prostorech areálu historického mlýna pod svahem Lovoše, které nabízí i ubytování.
V okolí se nachází řada turisticky atraktivních cílů.

restaurování unikátních parních lokomotiv

1 hod.

i

50.6870956N
13.8554572E

www.krupka-mesto.cz

zdarma

Téměř 100 kolejových vozidel se zde skrývá pod
jednou střechou - od parních z roku 1870 až po
vozidla o celé století novější.

vstupné

zdarma

obytné stavení, mlýnice
environmentální centrum
multifunkční klubovna

Železniční muzeum
Chomutov

4.

Evropské centrum kultury a vzdělanosti, oblíbený cíl cyklistů s výhledem na národní kulturní
památku opatského kostela.

Práce s vůní kávy
Chomutov

16.

zvonice, lidový dům
zapomenutá řemesla
staré zemědělské stoje

Opárenský mlýn

rekonstrukce hřiště
budova zázemí
vstupné

0,5 hod.

Klášter Osek

50.6902858N
14.3453783E

P

vstupné na
prohlídku

2 hod.

11.

zachování, ochrana a rozvoj potenciálu
národní kulturní památky

www.podstraznym.cz

infocentrum
stezka Po stopách horníků
publikace, výstavy

Moderní areál splňující nároky na současnou výuku dopravní výchovy navazuje na volnočasovou
zónu v Jiráskových sadech.

i

1,5 hod.

revitalizace vybraných unikátních historických chmelařských objektů

Dětské dopravní hřiště
Litoměřice

3.

Rodinná ekofarma s chovem koz a Jersey krav nabízí mléko a sýry v biokvalitě, přespání na statku
i zážitkový program.

rekonstrukce výrobního závodu
inovovace výroby produktů
obnova historické aleje

Chrám Chmele a Piva
Žatec

i

Hospodářství Pod Strážným vrchem
Merboltice

rozšíření pivovaru
pořízení nové technologie
50.3193064N
13.7514725E

P

zdarma

i

1 hod.

www.pivofalkenstejn.cz

50.9139694N
14.5075756E

P

foto: archiv MMR, pokud není uvedeno jinak

Zaměřeno na
vzdělávání

PO ÚSTECKÉM
KRAJI

i

Zaměřeno
na sport

Zaměřeno
na relax

Co bylo podpořeno z fondů EU

Časová náročnost

Vstupné

Bezbariérový vstup

Bližší informace

Vhodné pro rodiny

GPS souřadnice z mapy.cz

P

Možnost parkování

Chcete vědět, co všechno
bylo v ČR podpořeno
z evropských fondů?

Navštivte Mapu projektů

www.mapaprojektu.cz

