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Spolupráce mezi regiony a centrálními orgány dle nařízení k FST

• Na přípravě a provádění územně spravedlivých přechodových plánů se podílejí příslušní partneři v souladu s
článkem [6] nařízení (EU) a případně EIB a EIF.

• Členské státy připraví společně s příslušnými místními a regionálními orgány dotčených území jeden nebo více
územních spravedlivých přechodových plánů zahrnujících jedno nebo více postižených území odpovídající
úrovni 3 společné klasifikace územních jednotek pro statistiku („úroveň NUTS“ 3 regiony “)

• Posouzení výzev přechodu, kterým čelí identifikovaná nejvíce negativně ovlivněná území, včetně sociálních,
ekonomických a environmentálních dopadů přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku, s určením
potenciálního počtu postižených pracovních míst a ztrát pracovních míst, jakož i rizika vylidňování, rozvojové
potřeby a cíle, kterých má být dosaženo do roku 2030

• Pokud členské státy chtějí využít možnosti získat podporu v rámci pilířů 2 nebo 3 mechanismu spravedlivého
přechodu, musí územní plán spravedlivého přechodu stanovit odvětví a oblasti, které mají být v rámci těchto
pilířů podporovány.



Podporované aktivity

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

2. investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb
vedoucích k vytváření pracovních míst

3. investice do výzkumu a inovací včetně investic do univerzit a veřejných výzkumných institucí a podpora přenosu pokročilých
technologií

4. investice do zavádění technologií i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, včetně technologií
skladování energie, do snižování emisí skleníkových plynů,

4a) investice do obnovitelné energie v souladu se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti
stanovených v této směrnici, a do energetické účinnosti, mimo jiné za účelem snížení energetické chudoby;

4b) investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy a jeho infrastruktury;

4c) Obnova a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost systémů dálkového vytápění a investice do výroby
tepla, pokud jsou napájeny výhradně z obnovitelných zdrojů energie.

5. investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení

6. investice do regenerace a dekontaminace brownfieldů, obnovy půdy a případně zelené infrastruktury a projektů obnovy s
přihlédnutím k zásadě „znečišťovatel platí“

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



Podporované aktivity 

8. zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků

9. pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání

10. aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání

11. technická pomoc

12. další činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění, včetně, je-li to řádně odůvodněné, infrastruktury pro
účely školicích středisek, zařízení péče o děti a starší lidi, jak bude uvedeno PSÚT v souladu s článkem 7.



Alokace

Celková alokace programu by měla být přibližně 42 mld. Kč, včetně prostředků určených na technickou pomoc
(administraci a řízení daného OP atp.)

• program bude obsahovat tři priority podle krajů:

» priorita 1: Karlovarský kraj

» priorita 2: Ústecký kraj

» priorita 3: Moravskoslezský kraj

• každý kraj bude mít stanovenou svoji vlastní alokaci

Základní principy

• Využití stejného postupu, jaký využila Evropská komise při rozdělení alokace Fondu pro spravedlivou transformaci 
mezi jednotlivé členské státy, s doplněním o další sady kritérií.



Schémata podpory

Grantová 
schémata

• Jednoduchá administrace

• Standardní podmínky odpovídající „běžným“ dotačním 
programů

Tematické 
výzvy

• Specifické projekty – provazující několik intervencí

• Specifická témata pro konkrétní území

Strategické 
projekty

• Definované strategické projekty – metodika v procesu 
přípravy

• Jmenovitě uvedené v Plánu / O PST



Oblasti podpory Ústecký kraj
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Oblasti podpory Karlovarský kraj



Oblasti podpory Moravskoslezský kraj



Harmonogram

• Do konce února 2021 – finální metodika pro výběr strategických projektů

• Březen 2021 – další jednání Transformační platformy

• Konec března 2021 - základní kostra PSÚT – v rozdělení na jednotlivé kraje základní
rozdělení grantová schémata / tematické výzvy / strategické projekty.

• Březen/duben 2021 – další workshopy pro města a obce, podnikatelské subjekty.

• Finalizace dokumentu na základě podkladů z regionů se následně předpokládá duben
2021, aby byl připraven po zveřejnění finální legislativy pro zahájení schvalovacího
procesu vlády ČR, EK atp.

• květen 2021 - předpoklad schválení legislativy,

• červen 2021 - následně by měla vstoupit v platnost finální legislativa k FST ze strany EK.

• 2Q 2021 - finalizace dokumentu, SEA a předložení finální verze dokumentů vládě ČR; EK.



Externí poradenství k PSÚT – harmonogram a cíle projektu 

• D1 report: úvodní zpráva – nastavení poradenství a jejich projektu 
technické asistence (ukončen 3. 12.)

• D2 report: 

a) zhodnocení řídícího mechanismu přípravy PSÚT a OP ST  

b) Zapojení aktérů 

• D3 report: Zhodnocení procesu přechodu ke klimatické neutralitě –
popis procesu a jeho hlavní dopady 

• D4 report: Výzvy, příležitosti a potřeby regionů a návrh vhodných 
opatření a oblastí podpory (první pol. března – 1. draft)

• D5 report: uzavírací zpráva



D2 report: doporučení k řídící struktuře a mechanismu přípravy PSÚT

• Souhlas s nastavením -> prostor pro dílčí zlepšení.

• Efektivnější využívání zastřešujících organizací -> zajištění toku 
informací k jednotlivým aktérům, které tyto organizace zastřešují

• Zajištění lepšího toku informací z Transformační platformy mimo její 
přímé účastníky -> zajištění co nejširšího záběru aktérů  -> informování 
jednotlivých aktérů

• Možnost rozšíření Transformační platformy – např. zapojení EIB – jako 
stálého hosta

• Vytvoření tzv. dashboardu – monitoring vývoje v regionech -> analýzy, 
predikce i přínos pro transparentnost i jako podklad pro rozhodnutí



Podpora přípravy projektů

• Součást komponenty 4.1 Systémová podpora veřejných investic (Náklady na celou
komponentu jsou odhadovány v celkové výši 2,49 mld. Kč)

• Podpora bude cílit do jednotlivých fází přípravy projektů napříč regiony - případě, že po
první fázi strategické studie prokáží neproveditelnost, finanční či společenskou
neefektivitu, bude za výsledek považována právě úspora veřejných prostředků, které by
bez důsledného zvážení smysluplnosti projektu mohly být vynaloženy.

• Předpoklad zapojení RSK do diskuze o strategických projektech v každém kraji

• Příprava možné podpory v rámci OPST je stále v běhu a je vázána na spuštění tohoto
OP – více informací MŽP.



PPP projekty - témata

• PPP forma financování není vhodná pro každý projekt, ale pouze pro ty, po nichž existuje 
dlouhodobá společenská poptávka – jako např.:

➢ bydlení pro seniory

➢ parkovací domy

➢ základní sportovní či vzdělávací infrastruktura

➢ regenerace brownfieldů

➢ ……..

• Předpokládáme podporu přípravy PPP projektů coby pilotních projektů regionálních investorů, které 
mají v případě úspěšné realizace potenciál pro plošnou intervenci.

• Vznik kompetenční matice – MMR, MPO, MF, CzechInvest, ČMZRB  



Komponenta 4.1 NPO: Cílové skupiny

Pro přípravu PPP projektů jsou pro MMR optikou komponenty 4.1 NPO především:

• obce a organizace zřizované a zakládané obcemi

• města a organizace zřízené zakládané městy

• kraje a organizace zřizované a zakládané kraji

Sekundárně:

• organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace

• ministerstva (s výjimkou ministerstva dopravy)


