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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 v nových oborech souvisejících s
energetickou transformací
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, Karlovarský a Moravskoslezský kraj

Plán Spravedlivé územní transformace (PSÚT)
PSÚT
• Základní dokument pro přípravu Operačního programu Spravedlivá
transformace, který je zcela novým programem zaměřeným na řešení
negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech.

• Plán zpracován MMR v úzké spolupráci s kraji, MŽP, resorty a dalšími
zástupci v regionech.
• Podkladem pro přípravu PSÚT – 3 regionální transformační plány.

Důležité otázky
Jakých oblastí se finanční podpora týká?
Co se bude dít, až bude PSÚT schválen?
Kdo a kdy může žádat o finanční prostředky?
Jakým způsobem lze zažádat o finance?
Lze žádat o dotaci i v případě, že projekt nebude přímo 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.

PSÚT finální verze
PSÚT – textová část zkrácena dle šablony – limity v počtu znaků.
Důležitou součástí dokumentu jsou PŘÍLOHY.
Klíčové přílohy:
•
•
•
•

Rozdělení alokace FST.
Intervenční logika oblastí podpory.
Vazba na strategické dokumenty.
Prioritní oblasti v rámci transformace (podrobný popis intervencí a také návrhu na
rozdělení alokací) – strategické projekty, tematické výzvy, zastřešující projekty, finanční
nástroje.

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

PSÚT – Struktura alokace KVK
Oblast podpory

Alokace

Specifické cíle

Tradice

11 %

Inovace

19 %

Znalosti

18 %

Spolupráce

16 %

Regenerace

8%

SC 1.1: Začínající podnikání
SC 1.2: Transformace firem
SC 2.1 Výzkum, vývoj a inovace
SC 2.2 Kreativita a design
SC 2.3 Digitalizace a nové produkty
SC 3.1 Kvalitní vzdělání
SC 3.2 Rekvalifikace
SC 4.1 Kulturní a přírodní dědictví
SC 4.2 Nikdo není vyloučen
SC 5.1 Regenerace brownfieldů a starých ekologických zátěží
SC 5.2 Regenerace krajiny a nové zemědělství
SC 5.3 Zelená města a obce

Energie a materiály 28 %

SC 6.1 Nová energie
SC 6.2 Úspory energie
SC 6.3 Toky hmoty a recyklace
SC 6.4 Přechod k oběhovému hospodářství/cirkulární ekonomice

PSÚT – Potenciální strategické projekty
• Za každý region seznam doporučených strategických projektů po jednání RSK a
Tripartity.
• Příprava výzvy pro tyto projekty na podporu projektové přípravy.

• Diskuse s Evropskou komisí v rámci neformálního dialogu.
• V KVK bylo vybráno 11 strategických projektů.

Harmonogram dalších kroků
•

Finální dokument PSÚT:
»
»
»
»

•
•
•

Rozsah dokumentu finalizován v souladu se šablonou danou Nařízením
Zpracování odpovídajících příloh
V říjnu - materiál byl projednán vládou ČR v režimu pro informaci
V listopadu – bude vyhlášena výzva za účelem předprojektové přípravy
strategických projektů

Září/říjen 2021 - průběžně – pokračování Tematických pracovních skupin
18. listopadu 7. jednání Transformační platformy – zastřešující orgán pro zajištění
participativního přístupu při přípravě plánu – představení OPST
Leden 2022 – PSÚT ke schválení na vládu ČR společně s OPST, následně schválení
ze strany Evropské komise

Informace k FST na webových stránkách

Webové stránky MMR:
https://dotaceeu.cz/uhelne-regiony

Webové stránky MŽP: https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027
Informace na webových stránkách Karlovarského kraje:
https://www.rskkvk.cz/dotace/fond-pro-spravedlivou-transformaci/?lang=cs

Děkuji za pozornost
www.dotaceeu.cz/uhelneregiony

