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RE:START

Aktualizace Vstupní analýzy a Strategického rámce

• 02/2020 dokončena aktualizace Vstupní analýzy

• 03/2020 dokončena aktualizace Strategického rámce – zapracování nových dimenzí:

• klimatické závazky České republiky

• cíle připravované transformace energetiky a útlumu těžby uhlí

• požadavky Zelené dohody pro Evropu (Green Deal)

• s cílem jasně definovat potenciál finančních zdrojů, které by mohly být 
využity k financování opatření a aktivit na úrovni jednotlivých pilířů byla v 
08/2020 do dokumentu doplněna nová kapitola „Finanční příležitosti 
2021-2027“

• předpoklad předložení vládě ČR ke schválení – začátek roku 2021



Nový horizontální pilíř – Transformace energetiky

• Využít transformaci energetiky a těžby uhlí k rychlejší změně struktury
hospodářství a k jeho modernizaci a zmírnit negativní důsledky této změny pro
strukturálně postižené kraje.

• Zhodnocení obecných možností způsobu financování typových opatření v rámci
jednotlivých pilířů s odkazem na nové nástroje (Fond spravedlivé transformace
atp.) a nové programové období 2021 -2027.

• Strategické cíle: 
» Nové produktivní investice podporující změnu struktury hospodářství a snižující dopady  

transformace energetiky, útlumu těžby uhlí.

» Investice do nízkouhlíkové ekonomiky, dekontaminace, revitalizace a do oběhového 
hospodářství.

» Investice do lidí v souvislosti s transformací energetiky, útlumem těžby uhlí a rozvojem nových  
hospodářských aktivit.



Nový horizontální pilíř – Transformace energetiky
Restrukturalizace ekonomiky, rychlejší hospodářský růst a zastavení zaostávání krajů

Identita – posílení sounáležitosti a sebevědomí obyvatel
Image – zlepšené vnímání krajů okolím: návštěvníky, investory, talenty

Pilíř Implementace
Víceúrovňová spolupráce veřejné správy; Využití stávajících programů a finančních zdrojů,  

doplněných v případě potřeby novými; Odborné řízení implementace a zodpovědnost za výsledky.

Pilíř Infrastruktura a veřejná správa
Kvalitnější infrastruktura pro podnikání, lákání investic a řešení sociálního vyloučení. Lepší kvalita služeb veřejné správy pro podnikatele a občany

Pilíř  
Podnikání  
a inovace

Rostoucí podniky schopné  
se vyrovnávat sezměnami  

na globálních trzích.

Pilíř Přímé
investice

Více přímých zahraničních  
investic s vyšší přidanou  

hodnotou.

Pilíř  
Výzkum  
a vývoj

Výzkum a vývojs většími  
přínosy prohospodářství.

Pilíř Lidské  
zdroje

Kompetentní lidé pro  
průmysl, služby a veřejnou  

správu.

Pilíř  
Sociální  

stabilizace
Odstranění bariér rozvoje  
souvisejících se sociální  

nestabilitou.

Pilíř Životní prostředí
Kvalitnější životní prostředí. Revitalizovaná a regenerovaná území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel

Horizontální priorita: Transformace energetiky



Hodnocení dosavadní realizace 
Akčních plánů Strategie RE:START



RE:START

Aktuální stav čerpání

• celkem za období 2016 – 2020 vyčerpáno cca 8 mld. Kč, z toho:

• Karlovarský kraj 1,3 mld. Kč

• Ústecký kraj 2,5 mld. Kč

• Moravskoslezský kraj 4,2 mld. Kč



RE:START

• Úzká spolupráce strukturálně postižených regionů při realizaci opatření.

• Regenerace brownfieldů pro podnikatelské i nepodnikatelské využití (Dům služeb 
č.p. 653, Horní Slavkov).

• Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.

• Specifická výzvy:
» OP VVV – Vysoké školy ERDF a ESF pro strukturálně postižené kraje 

» IROP - Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony

» IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

» OP PIK – Nemovitosti uhelné regiony - výzva V

• Realokace:
» IROP – výzva č. 31 Zvýšení kvality návazné péče

» IROP – výzva č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony



RE:START – čerpání KVK 2020

MMR Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 2020

- úspěšní žadatelé – Horní Slavkov, Velká Hleďsebe, Chodov, Citice,

- celkové náklady cca 95 mil. Kč, dotace cca 50 mil. Kč.

MPO – OP PIK Nemovitosti

- úspěšní žadatelé CASSO INVEST spol. s r. o., IMMOGARD s. r. o., Abydos
Idea s. r. o., General Public s. r. o., Aleš Kastl, dřevovýroba, IVPS
Inženýrská výstavba a pozemkové stavby s. r. o., SOKOLOVSKÁ ELEKTRO
FIRMA, s. r. o., LASTING SPORT s. r. o., PAPOS Estate, s. r. o.,

- celkové náklady cca 752 mil. Kč, dotace 309 mil. Kč.



RE:START – čerpání KVK 2020

IROP 92. Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

- v KVK 8 projektů (Skalná, 2x Cheb, Aš, Hranice, Dalovice, ZŠ Bochov, 
Hazlov)

- dotace EU cca 79 mil. Kč.

IROP 93. Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony II

- dotace EU cca 560 mil. Kč.



AP1 – AP3

OPATŘENÍ ALOKACE REALIZACE

Celkem 94 Cca 68 mld. Kč 2017 - 2030

Fáze implementace Počet opatření:

Počet opatření celkem 94

Příprava a rozpracování 37

Finalizace/běží výzvy 34

Částečně splněno 4

Iniciace dalšího jednání s resorty 13

Opatření s problémy v realizaci 6

• V roce 2017 – schválen první Souhrnný akční plán strategie hospodářské 
restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského kraje a Karlovarského 
kraje.

• Aktuálně jsou schválena opatření ve 3 Akčních plánech. 



RE:START – oblasti, kde se nedaří realizovat opatření

- Podpora v oblasti zdravotnictví – zejména v oblasti podpory zajištění 
kvalifikovaného zdravotnického personálu.

- Zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu – opatření na podporu 
kultury – obnova kulturních památek.

- Nutnost podpory aktivizace regionů pro přípravu kvalitních projektů –
zejména v oblasti výzkumu a vývoje.

- Ne vždy je možné nastavit výzvy dotačních titulů tak, aby umožnily 
realizaci všech typů projektů.



Představení 4. Akčního plánu



RE:START

4. Aktualizace akčního plánu pro roky 2020-2021

• zpracována Národním výkonným týmem RE:START (MMR) ve spolupráci s RSK KVK,
ÚK, MSK (navržená opatření projednána s aktéry na regionální i národní úrovni)

• z důvodu COVID-19 – proběhl opětovný sběr podnětů (nutno reflektovat dopady)

• celkem je pro AP4 2020-2021 navrženo 17 opatření z toho:

• 12 zcela nových opatření – z toho 7 opatření vázaných na COVID-19

• 5 aktualizovaných původních opatření – z toho 1 opatření vázané na
COVID-19

• v prosinci materiál do MPŘ - předpoklad projednání na vládě ČR – začátek roku
2021



RE:START

údaje v 

mil. Kč.

celkem

Nároky na resorty ESIF + FST 

+ 

ModFondAlokované Zvýšené

2020 19 0 10 9

2021 3 186,5 0 333,5 2 853

2022-

2030 56 027 0 1 875 54 152

Celkem 59 232,5 0 2 218,5 57 014

Předpokládaný finanční rámec aktualizace 4. Akčního plánu



RE:START – přehled opatření 4.akčního plánu
č.opatření Název opatření gesce pozn.

IV. A.2.1

Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů, a potenciálních podnikatelských 

záměrů a MSP s vlastním produktem/službou MPO Nové opatření

IV. A.3.1 

Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem prostřednictvím outsourcovaných služeb 

výzkumu, vývoje a poradenství MPO Nové opatření

IV. A.3.2 Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako ekonomického odvětví v Karlovarském kraji MŽP, MZd, MMR Nové opatření

IV. C.2.1 Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech MŠMT Aktualizace opatření

IV. D.2.1 Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení MMR Aktualizace opatření

IV. D.2.2 Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích MPSV Aktualizace opatření

IV. E.4. 1 Změna image strukturálně postižených regionů MMR Nové opatření

IV. E.4.2 Podpora kulturních a kreativních odvětví MK Nové opatření

IV. F.1.1 Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl v MSK MPO Nové opatření 

IV. F.2.1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT MMR Nové opatření

IV. F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti MMR Aktualizace opatření

IV. F.2.3 Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech MMR Nové opatření

IV. F.3.1 Podpora komunitní energetiky MPO Nové opatření

IV. F.3.2 Podpora zřízení Center veřejných energetiků MPO Nové opatření

IV. F.3.3 Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci MŽP Nové opatření

IV. G.1.1 Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti MD Nové opatření

IV. G.2.1 Podpora rozvoje digitalizace státní správy a samosprávy, digitalizace služeb pro občany regionů MPO Aktualizace opatření



Karlovarský kraj

STRATEGICKÉ PROJEKTY

1. Vybudování univerzitní infrastruktury včetně vybudování vědeckotechnického parku a 
souvisejících aktivit

2. Podpora a rozvoj Institutu lázeňství a balneolgoie, v. v. i.

3. Zvýšení kvality bydlení a bytové politiky

4. Střední školství v Karlovarském kraji pro 21. století

5. Společné operační středisko složek IZS

6. Modernizace a obnova přístrojového vybavení ve vybraných odděleních nemocnic 
poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje



Fond pro spravedlivou transformaci



Vznik a účel Fondu pro spravedlivou transformaci

• Fond vznikl v reakci na závazky EU ke klimatické neutralitě do roku 2050 (tzv. Zelená dohoda pro Evropu)
a zajištění udržitelnosti hospodářství EU a s tím spojené výzvy:
» do roku 2050 se nebudou produkovat žádné čisté emise skleníkových plynů,

» bude hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů,

» nebude opomenut žádný jednotlivec ani region.

• Tyto výzvy s sebou nesou řadu opatření napříč jednotlivými odvětvími hospodářství členských států EU:
» investovat do technologií šetrných k životnímu prostředí

» podporovat průmysl ve vývoji inovací

» zavádět čistší, levnější a zdravější formy soukromé a veřejné dopravy

» dekarbonizovat odvětví energetiky

» zajistit vyšší energetickou účinnost budov

» ……..

• Pro zajištění těchto cílů/opatření je potřeba značných investic a dostupných finančních nástrojů. Tyto cíle
předpokládají výrazné změny ve struktuře hospodářství jednotlivých členských zemí

• Z tohoto důvodu vznikl Fond pro spravedlivou transformaci (FST) pro zajištění ekonomické diverzifikace a
přeměny dotčených území a to zejména finančně a technicky.



Cíl Fondu pro spravedlivou transformaci a finanční rámec

Fond pro spravedlivou transformaci (FST) je součástí Mechanismu spravedlivé transformace, na území
ČR bude realizován prostřednictvím OP Spravedlivá transformace (OP ST) v gesci MŽP.

Cílem FST je:

• podpořit rozvoj ekonomiky,

• podpořit vzdělanost a zaměstnanost obyvatel,

• zlepšit životní prostředí regionů,

které čelí závažným socioekonomickým výzvám plynoucích z transformačního procesu.

Možnost realizovat OP ST je podmíněna zpracováním Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT)
pro níže uvedené území, který bude po jeho dokončení předložen Evropské komisi ke schválení.

Alokace OP FST je cca 42 mld. Kč pro tři dotčené regiony, kdy jako způsobilá území pro FST v České
republice vnímáme prioritně kraje Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský.



Mechanismu spravedlivé transformace

I. pilíř
Fond pro 

spravedlivou 
transformaci

Dotace

II. pilíř
Zvláštní režim 

programu 
InvestEU

Záruka

III. pilíř
Úvěrový nástroj 

Evropské 
investiční banky

Úvěry s 
dotačním 
prvkem



Podporované aktivity v rámci OP ST

1. produktivní investice do malých a středních podniků, včetně začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci a
přeměně

2. investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb

3. investice do výzkumu a inovací a podpora přenosu pokročilých technologií

4. investice do zavádění technologií a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, do snižování emisí skleníkových plynů,
energetické účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů

5. investice do digitalizace a digitálního propojení

6. investice do obnovy a dekontaminace lokalit, rekultivace půdy a projektů pro nové využití

7. investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním
zdrojů, opětovným používáním a recyklací

8. zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků

9. pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání

10. aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání

11. technická pomoc

12. investice do udržitelné místní mobility včetně dekarbonizace sektoru místní dopravy

13. ostatní aktivity v oblasti vzdělávání a sociální inkluze, které vycházejí z plánu spravedlivé územní transformace.



Aktuální stav vyjednávání FST

• probíhají trialogy s EP (poslední 24.11.)

• dohoda nad rozsahem podpory = rozšíření původního návrhu:

» městská mobilita, dekarbonizace městské dopravy

» aktivity v oblasti vzdělávání a sociální inkluze

» kultura a „uhelné dědictví“



Organizační struktura – kdo je zapojen do přípravy PSÚT

Přípravný tým PSÚT, technická asistence SRSP, Transformační platforma

Steering
committee

Resorty, 
kraje

Workshopy, pracovní skupiny

Regionální 

Národní

Iniciační, tematické

Pracovní skupiny Regionální platformy



Zapojené subjekty

Řídící výbor – je v současné době připravován a bude sestaven ze zástupců EK, resortů a dotčených krajů 

• koordinace činností v souladu s nařízením k FST a souvisejících dokumentů 

• koordinace poskytování technické asistence.

Přípravný tým – zástupci krajů, resortů, ÚV ČR

• koordinuje aktivity v regionech, promítá výstupy z aktivit v regionech do PSÚT

• koordinuje součinnosti resortů a regionů a výstupů z „Transformační platformy“

• finalizuje podklady pro Vládu ČR, 

• provazuje výstupy z regionů s platnou legislativou, provázání s ŘO a podobou nového programového 
období

Transformační platforma – zástupci resortů, regionální stakeholdeři (NNO, firmy, samosprávy, zástupci 
krajů)

• definuje očekávání od transformačního procesu, definuje aktivity vedoucí k naplnění těchto cílů, 
aktivizuje území, sleduje vývoj typových aktivit v čase.



Složení Transformační platformy

• Centrum pro dopravu a energetiku
• CzechInvest
• Českomoravská konfederace odborových svazů
• Český svaz zaměstnavatelů v energetice
• Hospodářská komora ČR
• Inovační centrum Ústeckého kraje
• Karlovarský kraj
• Komora obnovitelných zdrojů energie
• Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

svazů
• Ministerstvo dopravy
• Ministerstvo financí
• Ministerstvo kultury
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Ministerstvo pro místní rozvoj
• Ministerstvo průmyslu a obchodu
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
• Ministerstvo životního prostředí
• Moravskoslezský kraj
• Národní síť místních akčních skupin České republiky

• Odborový svaz ECHO
• Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a

naftového průmyslu
• Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského

kraje
• Rada hospodářské a sociální dohody 

Moravskoslezského kraje
• Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
• Sdružení místních samospráv
• Státní fond životního prostředí ČR
• Svaz měst a obcí ČR
• Svaz moderní energetiky
• Svaz průmyslu a dopravy ČR
• Úřad vlády
• Ústecký kraj
• Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu



Probíhající aktivity v souvislosti s přípravou PSÚT

• Průběžný sběr podnětů a podkladů v regionech, kdy hlavním kontaktním místem 
jsou Regionální stále konference (RSK), podněty lze směřovat také přímo na 
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

• Připravuje se cyklus webinářů k problematice FST a přípravě PSÚT (prosinec-leden 
2020/21).

• MMR – připravuje jednotné informační místo k problematice FST.

• Průběžné konzultace postupu přípravy PSÚT se zástupci EK ve vazbě na upřesnění 
rozsahu uváděných informací v předepsané struktuře dané nařízením k FST. 

• Důraz na vyvážení PSÚT z pohledu podporovaných aktivit a také ve vztahu 
k odpovídající podpoře MSP a dalších oblastí.



Celkový harmonogram přípravy PSÚT

Definován základní struktury plánu a zahájení diskuze v regionech

Poskytování technické asistence

1. Transformační platforma

Workshopy, webináře a další aktivity v regionech

2. Transformační platforma

Realizace tematických pracovních skupin

3. Transformační platforma

Finalizace dokumentu, proces připomínkových řízení

PSÚT/SEA dokončení



Harmonogram aktuálních aktivit

• 4. 12. 2020 – 2. jednání Transformační platformy

• Prosinec 2020 – leden 2021 - webináře v regionech 

• 14. - 15. 12. 2020 – pracovní skupiny v gesci MŽP (Podnikání, výzkum a 
digitalizace/Zaměstnanost/Energetické úspory, OZE, doprava/Oběhové hospodářství, rekultivace)

• Prosinec 2020 – první draft OP ST (zajišťuje MŽP)

• Probíhá průběžně poradenství k tvorbě plánu ze strany EK (expertní poradenství zajištěné EK) -
posouzení stávajícího přístupu – zpětná vazba k aktuálnímu stavu v průběhu prosince 2020

• Leden 2021 – předpoklad realizace dalších workshopů k nastavení PSÚT

• Únor 2021 – další jednání Transformační platformy

• Předpoklad schválení finální legislativy k FST ze strany EK - v úvodu roku 2021

• Finalizace dokumentu SEA a předložení finální verze dokumentů Vládě ČR; EK 1.Q – 2.Q 2021


