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Plán spravedlivé územní transformace



PSÚT

• Prostředky FST představují pro regiony další zdroj k již existujícím či připravovaným 
zdrojům, kde i díky existující národní strategii RE:START obsahují zvýhodnění určené 
pro tyto uhelné regiony a zajišťující podporu klíčových oblastí spadající do ESF. 

• Do konce roku 2023 ještě dobíhají realizace řady projektů z programového období 
2014 – 2020 směřujících na podporu nejrizikovějších skupin. Jedná se o projekty 
Outplacementu a další. 

• V rámci podpory z ESF + je připravováno také zvýhodnění těchto regionů s ohledem 
na specifické potřeby cílových skupin jedná se zejména o OP Z+, OP JAK. 



PSÚT – Aktuální informace

• Probíhá vypořádání připomínek ze strany Evropské komise:

 Kapitola č. 1 - zohlednění Programového prohlášení vlády, kdy vláda označila rok
2033 jako klíčový milník, ke kterému budou směřovat aktivity ČR v oblasti útlumu
těžby a využívání uhlí.

 Aktuální cíle a problémy uhelných regionů: základní odůvodnění a specifické cíle –
cíle jsou v souladu s dlouhodobou vládní strategií RE:START.

 V rámci působení mechanismu transformace energetiky a útlumu těžby uhlí byly
definovány základní dopady transformace energetiky: přímé, nepřímé,
zprostředkované.



PSÚT – Aktuální informace

• Probíhá vypořádání připomínek ze strany Evropské komise:

 Kapitola č. 2.4 - doplněny výstupy z predikčního modelu KOMPAS.

 Vazba transformačních plánů na OPST dle regionů.

 Struktura oblastí podpory dle regionů.

 Kapitola č. 4 – Sloučení tabulek indikátorů.



PSÚT – Vazba transformačního plánu KVK



PSÚT – KVK – Podporovaná opatření

• Podporu podnikatelského sektoru a přímou tvorbu nových 
pracovních míst

• Nová řešení a podporu výzkumu, vývoje a inovací

• Rozvoj obnovitelných zdrojů energie a energetické úspory ve 
městech a obcích

• Zavádění digitálních řešení v MSP i veřejném sektoru

• Znovuvyužití území po těžbě hnědého uhlí a souvisejícího 
průmyslu

• Zpracovávání odpadu za účelem jeho maximálního využití

• Zachování zaměstnanosti v podnicích

• Modernizace vzdělávací soustavy

V rámci 
Karlovarského 

kraje se 
podporují 
opatření 

zaměřená na:



PSÚT – KVK – Podporovaná opatření

• investice do fixního kapitálu nebo 
nehmotných aktiv podniků za účelem 
výroby zboží nebo poskytování služeb 
s důrazem na obory podle chytré 
specializace kraje;

• podporu kulturních a kreativních odvětví 
prostřednictvím rozvoje kulturních 
a kreativních center

Podnikání



PSÚT – KVK – Podporovaná opatření

• vznik decentralizované sítě menších 
inovačních hubů;

• vznik a rozvoj podnikatelských 
inkubátorů;

• rozvoj vědeckovýzkumných a 
vývojových aktivit dle chytré 
specializace kraje.

Výzkum, 
vývoj a 
inovace



PSÚT – KVK – Podporovaná opatření

• podporu vytvoření hodnotového 
řetězce využití lithia a výroby 
baterií a využívání místních 
zdrojů surovin;

• nové lokální distribuční soustavy 
elektrické energie.

Nová 
energie



PSÚT – KVK – Podporovaná opatření

• vznik nových služeb založených na veřejně 
dostupných datech pořizovaných 
z veřejných prostředků,

• konektivitu škol,

• podporu konceptu „evidence-
based policy“ a využití digitálních nástrojů 
při řízení strategického rozvoje kraje a 
obcí.

Digitální 
inovace



PSÚT – KVK – Podporovaná opatření

• plánování a koordinaci rozvoje území;

• přípravné a inženýrské práce;

• sanaci kontaminovaných lokalit s ohledem na princip 
znečišťovatel platí a odstranění nepotřebných staveb;

• výstavbu technické a dopravní infrastruktury v území;

• projekty nového využití území, které zahrnují širokou 
škálu možností od přírodě blízkých řešení, přes 
infrastrukturu pro rekreaci a cestovní ruch, zpřístupnění 
technických památek hornického dědictví až po nové 
ekonomické nebo veřejně prospěšné aktivity;

Obnova 
území



PSÚT – KVK – Podporovaná opatření

• Efektivní nakládání se surovinami a co 
nejvyšší materiálové využití odpadů a 
zpětně odebíraných výrobků jako například:

• budování zařízení pro zpracovávání 
odpadu a jeho dalšího materiálového 
využití;

• odpovídající součásti bateriového 
hodnotového řetězce.

Oběhové 
hospodářství



PSÚT – KVK – Podporovaná opatření

• zvyšování kvalifikace pracovníků,

• rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví,

• sociální poradenství pro pracovníky,

• investiční náklady přímo související se 
změnou potřeb zaměstnanců.

• podporu odborných učeben středních škol

• infrastruktury pro zájmové vzdělávání

Lidé a 
dovednosti



Harmonogram 

• Finální dokument PSÚT:

» Rozsah dokumentu finalizován v souladu se šablonou danou Nařízením k FST

» 4.Q 2021 – materiál byl projednán vládou ČR v režimu pro informaci

» PSÚT přeložen do anglické verze a předložen Evropské komisi

» Evropská komise zaslala připomínky a aktuálně probíhá vypořádání připomínek

• Leden – únor 2022:

• Probíhají jednání Tematických pracovních skupin v gesci MŽP

• Průběžná jednání s Evropskou komisí

• Pravidelné koordinační schůzky s MŽP a kraji – zastřešující projekty, finanční nástroje

• 22. 02. na 8. jednání Transformační platformy bude představena aktuální podoba dokumentů PSÚT a OPST

• Předpoklad: 1.Q 2022- PSÚT k projednání vládou ČR společně s OPST, a následně projednání ze strany EK.



Děkuji za pozornost.

www.dotaceeu.cz/uhelneregiony


