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WORKSHOP PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY



Modernizační fond

Operační program
Životní prostředí

Operační program
Spravedlivá transformace

150 mld. Kč40 mld. Kč

60 mld. Kč

+ národní program Nová zelená úsporám



Operační program Spravedlivá transformace

40 mld. Kč

• nový operační program, který bude poskytovat prostředky Fondu pro 
spravedlivou transformaci

• zaměřovat se bude na zmírňování negativních dopadů odklonu od uhlí v 
nejohroženějších regionech

2021-2027



Co lze podpořit?

malé a střední 

podniky
výzkum

a inovace

čistá energie 

a energetické úspory
místní mobilita digitalizace

obnova území oběhové 

hospodářství
zaměstnanost

vzdělávání 

a sociální inkluze

technická 

pomoc
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OPŽP a OPTAK

a energetické úspory
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Co by projekt měl splňovat?

• tematicky spadá do programu

• investice nesouvisí s produkcí, zpracováním, přepravou, distribucí, 
skladováním nebo spalováním fosilních paliv

• je u něj jasné, jak regionu pomůže při odklonu od uhlí a transformaci 
regionu

• v případě velkých strategických projektů projde transparentním 
procesem výběru na krajské úrovni

• je komplexnější nebo není běžně podporován z jiných operačních 
programů, Modernizačního fondu nebo jiných programů podpory



Jak bude operační program vypadat?

operační program

3 priority podle krajů

projekty z Karlovarského kraje nebudou soutěžit s projekty z Moravskoslezského kraje



Co je dobré vědět?

• je to operační program jako každý jiný, platí stejná obecná pravidla jako 
pro ostatní programy

• nabízíme konzultace, když si nebudete jistí se svým projektem 

• důležité je mít plán a připravovat projekty

co je lepší?
• co nejvyšší dotační podpora za cenu 

složitějších pravidel
• nižší dotace doplněná např. o úvěry a záruky 

s jednoduššími pravidly



*jedná se o orientační harmonogram, který se může v průběhu času měnit



jan.hlavacek@mzp.cz


