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Mechanismus pro spravedlivou transformaci (MST)
Co je Mechanismus pro spravedlivou transformaci?
Jedná se o soubor nových finančních a dotačních nástrojů na podporu klimatické
neutrality v novém programovém období 2021 2027. Skládá se ze tří „pilířů“:
•

1. Fond pro spravedlivou transformaci

•

2. InvestEU – FINANČNÍ NÁSTROJ PRO PODNIKATELSKOU SFÉRU (Prioritní oblasti
podpory: zelená - udržitelná infrastruktura, inovace, dovednosti & sociální věci, podpora
MSP a mikro podniků)

•

3. EIB finanční nástroj pro veřejný sektor, kombinovaný s grantem EK

Cíle a územní způsobilost FST
Cíle FONDU SPRAVEDLIVÉ TRANSFORMACE =>
•
•
•

podpořit rozvoj ekonomiky
podpořit vzdělanost a zaměstnanost obyvatel
zlepšit životní prostředí regionů, které čelí závažným socioekonomickým výzvám
plynoucích z transformačního procesu

FST je určen pro strukturálně postižené a současně i „uhelné“ regiony České
republiky:
=> Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj

Plán Spravedlivé územní transformace (PSÚT)
PSÚT
• Základní dokument pro přípravu Operačního programu Spravedlivá
transformace
• Plán zpracovává MMR v úzké spolupráci s kraji, MŽP, resorty a dalšími
zástupci v regionech
• 3 regionální transformační plány, které jsou podkladem pro PSÚT

Důležité otázky
Jakých oblastí se finanční podpora týká?
Co se bude dít, až bude PSÚT schválen?
Jakým způsobem lze zažádat o finance?
Kdo a kdy může žádat o finanční prostředky?
Jaká je výše alokace prostředků?
Lze žádat o dotaci i v případě, že projekt mé firmy nebude uveden v PSÚT?

Podporované aktivity v rámci nařízení k FST
•
•
•
•
•

•

produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků,
které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně;
investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a
poradenských služeb, které vedou k vytváření pracovních míst;
investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami a
veřejnými výzkumnými institucemi a podpora přenosu pokročilých technologií;
investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou
energii, včetně technologií skladování energie a do snižování emisí skleníkových plynů;
investice do energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti v ní stanovených a do energetické účinnosti, mimo jiné
za účelem snížení energetické chudoby;
investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy a
jeho infrastruktury;

Podporované aktivity v rámci nařízení k FST
•

•
•
•
•
•
•
•

investice do rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou
účinnost systémů dálkového vytápění a investice do výroby tepla, pokud jsou založeny výhradně na
obnovitelných zdrojích energie;
investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení;
investice do projektů v obl. regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace půdy a v případě
potřeby zelené infrastruktury a nového využití, s přihlédnutím k zásadě „znečišťovatel platí“;
investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich
snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání;
pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;
aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání; technická pomoc;
jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných případech
investice do infrastruktury pro účely školicích středisek a zařízení péče o děti a seniory, jak je
uvedeno v plánech spravedlivé územní transformace v souladu s článkem 11.

Aktuální stav PSÚT
-

Zdůvodnění území uhelných regionů
Výzvy spojené s transformací pro regiony
Vazba na strategické dokumenty
Řídící mechanismus

-

Typové aktivity – intervenční logika – indikátory – hodnoty
Přílohy PSÚT – Strategické projekty, Indikativní seznamy produktivních
investic
Popis II. a III. pilíře

-

Probíhající aktivity
Na co se zaměřujeme:
Větší rozpracování INTERVENČNÍ LOGIKY a vazby na TRANSFORMAČNÍ PŘÍBĚH
(provázání již existujících dat a podkladů)
• Zdůvodnění opatření a provázání na regionální výzvy/potřeby
• Argumentace – PROČ a CO daným opatřením (vy)ŘEŠÍME ideálně s představou
ČEHO tím chceme dosáhnout
• Zahrnutím indikátorů – schopnost měřit změnu, která je cílem

Minimalizace rizika FRAGMENTACE podpory – opatření by měla do sebe zapadat a
společně tvořit Transformační příběh -> snaha o dosažení vzájemné provázanosti
(ideálně)

Plán spravedlivé územní transformace – PSÚT draft v. 1.7
Připravované přílohy plánu
»Seznamy strategických projektů
»Seznamy produktivních investic VP, které předložily analýzu zaměstnanosti, naplňují požadované
podmínky (nezbytné pro plán transformace, přispějí ke klimaticky neutrální ekonomice, jsou nezbytné
pro tvorbu pracovních míst a nevedou k přemístění). Zároveň ale musí spadat do některého z bodů
b) až o) článku 8 (původní čl. 4), který vymezuje oblasti podpory. ÚK – 31, MSK 19 a KVK – 12).

Informace k dopracování
»Vhodné ukazatele výstupů a výsledků – v závislosti na nastavených typových intervencích a také
v závislosti na hodnocení strategických projektů
» Oblasti pro využití II. a III. pilíře
Přehledy produktivních investic a také návrhy strategických projektů budou využity pro identifikaci
vhodných témat k podpoře v rámci těchto částí MST

ÚK – rozdělení projektů dle oblastí
Ústecký kraj
Projekty dle oblasti zájmů – priority
I.
II.
III.
IV.

Podnikání, výzkum, inovace
Kompletní lidé a Smart Region
Nová energetika a efektivně využívané zdroje
Revitalizovaná území 21. století

MSK – rozdělení projektů dle oblastí
Moravskoslezský kraj
Projekty dle oblasti zájmů – priority
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Nová energie
Nové využití území
Zelený průmysl
Nové podnikání
Kompetentní lidé
Inovační ekosystém
Digitální a kreativní region
Cirkulární ekonomika

KVK – rozdělení projektů dle oblastí
Karlovarský kraj
Projekty dle oblasti zájmů – priority
I. Ekonomická transformace – tradice, inovace
II. Společenská transformace- znalosti, spolupráce
III. Environmentální a klimatická transformace – regenerace, energie a materiály

Informovanost o FST směrem k veřejnosti
Webové stránky MMR:
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-nbsp;cr/programove-obdobi-2021-2027/uhelne-regiony

Webové stránky MŽP: https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027
Informace na webových stránkách krajů:
ÚK - https://rskuk.cz/uhelne-regiony-fond-spravedlive-transformace
MSK – https://www.msk.cz/cs/temata/cestovni_ruch/spravedliva-transformace-kraje-2617
KVK - https://www.rskkvk.cz/dotace/fond-pro-spravedlivou-transformaci/?lang=cs

Harmonogram dalších kroků
✓ Ukončeno odborné posouzení předložených projektových záměrů (III. fáze
výběru) - vybrané projekty posuzuje také JASPERS
•

Ukončena IV. fáze výběru strategických projektů – tj. diskuse záměrů s RSK
rozšířených o tripartitu

•

Přelom června/července 2021 – dokončení PSÚT a zač. schvalovacího
procesu
2. – 3. Q 2021 – finalizace dokumentu, spuštění procesu SEA
Podzim 2021 – předložení finální verze dokumentů vládě ČR; následně EK

•
•

Děkuji za pozornost
www.dotaceeu.cz/uhelneregiony

