MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

TRANSFORMAČNÍ PLATFORMA
6. jednání
03.09.2021

Program jednání
Úvodní slovo a projednání programu
•
D. Koppitz (5 min)
Informace o aktuálním stavu PSÚT – harmonogram
•
D. Koppitz (15 min)
Upravená struktura PSÚT – obsah plánu, prioritní oblasti podpory
•
M. Soukup (30 min)
Informace o aktuálním dění z regionů – rozdělení alokací – prioritní oblasti
•
zástupci ÚK, MSK a KVK (45 min)
Aktuální informace z MŽP k přípravě OP ST a tematickým pracovním skupinám
•
R. Leistner Kratochvílová (30 min)
Diskuse
•
(20 minut)
Shrnutí a závěr
•
D. Koppitz (5 min)

Pravidla dnešního setkání
Vypnutá zařízení

Nepřebírat řízení

Hlášení se o slovo

Plán spravedlivé územní transformace

Harmonogram
•

08/2021 Finalizace textu PSÚT
» Rozsah v souladu se šablonou danou Nařízením
» Zpracování odpovídajících příloh
» Ukončeno VPŘ, odesláno do MPŘ

•
•
•

09/2021 - průběžně – pokračování Tematických pracovních skupin
09/2021 - PSÚT bude předložen vládě ČR v září 2021 –pro informaci
2021/2022 – PSÚT ke schválení na vládu ČR společně s OP ST

PSÚT v1.8
PSÚT – textová část zkrácena dle šablony – limity v počtu znaků.
Základní informace jsou součástí příloh.
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) – tematické výzvy, zastřešující projekty,
strategické projekty, finanční nástroje.

PSÚT – Intervenční logika
• Zpracována pro každou oblast podpory – vychází se z existujících
strategických dokumentů a analýz a také návrhů transformačních plánů
jednotlivých krajů
• Popisuje – základní situační analýzu, definuje příčiny problémů a aktivity,
které by měly směřovat k jejich odstranění
• Součástí je také návrh monitorovacích indikátorů
» Vychází se z textu Nařízení a reflektují se i doporučení ze strany
poradenství
» Diskuse o zúžení jejich výčtu – pro jednoduší sledování

PSÚT v1.8 _ Kapitola 2.4 Typ plánovaných operací
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lidé a SMART
region

PSÚT v1.8 _ Kapitola 2.4 Typ plánovaných operací
Ústecký kraj – intervenční logika (příklad): NOVÁ ENERGETIKA A EFEKTIVNĚ VYUŽÍVANÉ ZDROJE
Příčina problému:
•
Vzhledem k silné roli uhelné energetiky, se v minulých letech nekladl vysoký důraz na využití obnovitelných zdrojů.
•
Přetrvávající závislost energeticky náročných odvětví na fosilních palivech.
Výběr příčiny pro řešení:
•
Nevyužitý potenciál při využívání obnovitelných zdrojů; nevyužívání nástrojů pro efektivní nakládání s energiemi.
Specifický cíl:
•
Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii; rozvoj nových energetických odvětví.
Indikátory výsledků:
•
RCR 01 – pracovní místa vytvořená v podporovaných subjektech; RCR 02 – soukromé investice ve srovnatelné výši
jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje) a další.
Indikátory výstupu:
•
RCO 01 – podporované podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky) RCO 02 – podniky
podporované granty; RCO 03 – podniky podporované finančními nástroji a další.

PSÚT v1.8 _ Kapitola 2.4 Typ plánovaných operací
Ústecký kraj: NOVÁ ENERGETIKA A EFEKTIVNĚ VYUŽÍVANÉ ZDROJE
Podíl na alokaci cca 23,77 %, jedná se o prostředky směřující k rozvoji, výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů
energie, podpora nových odvětví souvisejících s transformací energetiky. Dále aktivity směřující na podporu
rozvoje komunitní energetiky a také rozvoj cirkulární ekonomiky.
Alokace
8,10 %
11,62 %
1,42 %
2,63 %

Specifické cíle
SC 3.1 Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii
SC 3.2 Rozvoj nových energetických odvětví
SC 3.3 Rozvoj komunitní energetiky
SC 3.4 Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství

Schémata podpory
•
Tematické výzvy.
•
Zastřešující projekt.
•
Strategické projekty.
Zaměření, Hlavní cílové skupiny, Typy příjemců, Využití finančních nástrojů, Synergie a komplementarity, Typové intervence.

PSÚT v1.8 _ Kapitola 2.4 Typ plánovaných operací
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PSÚT v1.8 _ Kapitola 2.4 Typ plánovaných operací
Karlovarský kraj – intervenční logika (příklad): TRADICE
Příčina problému:
•
Orientace na aktivity s nižší přidanou hodnotou (zejména na zakázkovou výrobu méně sofistikovaných výrobků pro
německé odběratele). Převažují montovny bez kontaktu s koncovým zákazníkem, bez větších odborných i
vnitrofiremních kompetencí.
Výběr příčiny pro řešení:
•
Kvůli nízké míře podnikavosti obyvatel a podnikatelských aktivit v kraji nevzniká dostatečné množství nových,
malých firem, které by nastartovaly dynamickou růstovou fázi.
Specifický cíl:
•
Cílem je podpořit vznik nových podnikatelských aktivit, rozvoj malých a středních podniků včetně transformace
podniků a modernizace tradičních oborů a odvětví.
Indikátory výsledku:
•
RCR 01 – pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech; RCR 03 – malé a střední podniky zavádějící inovace
produktů nebo procesů; RCR 04 – malé a střední podniky zavádějící marketingové nebo organizační inovace; RCR 05
– malé a střední podniky provádějící vnitropodnikové inovace; RCR 17 – nové podniky přežívající na trhu.
Indikátory výstupu:
•
RCO 01 – podpořené podniky ; RCO 02 – podniky podpořené granty; RCO 05 – podpořené nové podniky.

PSÚT v1.8 _ Kapitola 2.4 Typ plánovaných operací
Karlovarský kraj – intervenční logika (příklad): TRADICE
•

Cílem programu je zvýšit přidanou hodnotu produkce malých a středních podniků se sídlem v kraji,
zejména v tradičních odvětvích, navázaných na zpracování kovů a ve strojírenství, zvýšit exportní
potenciál a rozvinout specifické výroby mj. pro energetiku a v nových průmyslových výrobách.
Alokace Specifické cíle
SC 1.1: Začínající podnikání
11 %
SC 1.2: Transformace firem

Schémata podpory
•
Tematické výzvy.
•
Zastřešující projekt.
•
Strategické projekty.
Zaměření, Hlavní cílové skupin, Typy příjemců, Využití finančních nástrojů, Synergie a komplementarity,
Typové intervence.
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PSÚT v1.8 _ Kapitola 2.4 Typ plánovaných operací
Moravskoslezský kraj – intervenční logika (příklad): NOVÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Příčina problému:
•
Většinu odpadů z průmyslu lze zařadit mezi nebezpečné odpady a je tak s nimi nakládáno. Odpady z těžby vzniklé v
minulosti udávají charakter nynější pohornické krajiny (odvaly, výsypky, odkaliště) a jejich rekultivace probíhá
pomalu.
Výběr příčiny pro řešení:
•
Rekultivace pohornické krajiny, kontaminovaná místa, poddolované území.
Specifický cíl:
•
Revitalizace pohornick. území Karvinska a JIH; revitalizace území po těžbě a průmyslové činnosti pro nové využití.
Indikátory výsledku:
•
RCR 52 - Rekultivovaná půda nově využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti;
•
RCR 01 - Pracovní místa vytvořená v podporovaných subjektech.
Indikátor výstupu:
•
RCO 38 - Plocha podpořené rekultivované půdy.

PSÚT v1.8 _ Kapitola 2.4 Typ plánovaných operací
Moravskoslezský kraj: NOVÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
•

Regenerace území po těžbě a průmyslové činnosti a jeho příprava na budoucí investice nebo uvedení do
přírodě blízkého stavu, včetně realizace zelené infrastruktury území. Regenerace rozsáhlejších zanedbaných
a nevyužívaných území, ploch a budov ve městech. Revitalizace kulturního dědictví spojeného s hornickou
tradicí.
Alokace
29,8 %

Specifické cíle
SC 1.1. Revitalizace pohornického území Karvinska a JIH
SC 2.1. Revitalizace území po těžbě a průmyslové činnosti pro nové využití

Schémata podpory
•
•
•
•

Strategický projekt.
Územní řešení.
Tematické výzvy.
Zastřešující projekty.

Zaměření, Hlavní cílové skupin, Typy příjemců, Využití finančních nástrojů, Synergie a komplementarity, Typové intervence.

PSÚT – rozdělení alokace FST
• Celková alokace pro Českou republiku byla stanovena na 1,64 mld. eur.
Při kurzu 26 Kč/euro tak Fond pro spravedlivou transformaci disponuje částkou 42,7 mld. Kč.
Po odečtení prostředků na technickou pomoc si kraje rozdělí celkem 1,58 mld. eur, respektive 41
mld. Kč.
•

Podíl na alokaci
Alokace
Intenzita podpory
Tabulka 1: Rozdělení alokace
Fondu pro
spravedlivou transformaci

Karlovarský kraj

15,3 %

6,3 mld. Kč

21 221 Kč/obyvatel

Ústecký kraj

38,6 %

15,8 mld. Kč

19 271 Kč/obyvatel

Moravskoslezský kraj

46,1 %

18,9 mld. Kč

15 682 Kč/obyvatel

PSÚT – Struktura alokace dle krajů (průběžná verze)

Ústecký kraj

Oblast podpory
Podnikání, výzkum,
inovace 32,3 %

Alokace
11,79 %
2,85 %
16,08 %
1,58 %

Specifické cíle
SC 1.1 Zvýšení inovační výkonnosti regionu, posílení výzkumné a inovační kapacity s důrazem na oblasti
specializace kraje
SC 1.2 Zvýšení konkurenceschopnosti MSP
SC 1.3 Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci ekonomiky
SC 1.4 Rozvoj kulturních a kreativních odvětví a jejich zapojení do celkového rozvoje kraje

Kompetentní lidé a Smart 5,06 %
region 25,46 %
15,09 %
2,53 %

SC 2.1 Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a infrastrukturám formálního a dalšího vzdělávání
v oblastech specializace kraje
SC 2.2 Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce
SC 2.3 Vyšší využití digitalizace pro efektivní a srozumitelné veřejné služby občanům

2,78 %
Nová energetika a
8,10 %
efektivně využívané zdroje 11,62 %
23,77 %
1,42 %
2,63 %

SC 2.4 Zvýšení sociální soudržnosti a komunitní rozvoj v obcích
SC 3.1 Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii
SC 3.2 Rozvoj nových energetických odvětví
SC 3.3 Rozvoj komunitní energetiky
SC 3.4 Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství

Revitalizovaná území 21.
století 16,57 %

SC 4.1 Zlepšení využitelnosti území dotčeného těžbou uhlí pro nové aktivity
SC 4.2 Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového dědictví regionu

14,83 %
1,74 %

PSÚT – Struktura alokace dle krajů (průběžná verze)

Karlovarský kraj
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 – Struktura alokace dle krajů (průběžná verze)

Moravskoslezský kraj
Oblast podpory
Nová energie

Alokace
6,1 %

Specifické cíle
SC 1.1. Zvýšení podílu nízkoemisních a obnovitelných zdrojů energie včetně investice do
technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii
SC 1.2 Rozvoj vodíkových technologií v MSK
SC 1.1. Revitalizace pohornického území Karvinska a JIH
SC 2.1. Revitalizace území po těžbě a průmyslové činnosti pro nové využití
SC 3.1. Produktivní investice do tradičních průmyslových podniků, které vedou k transformaci
směrem k nízkouhlíkové ekonomice
SC 4.1: Podpora MSP včetně start-upů, která vede k hospodářské transformaci, modernizaci,
nízkouhlíkové ekonomice včetně rozvoje inteligentní specializace

Nové využití území

35,1 %

Zelený průmysl

15,8 %

Nové podnikání

5,8 %

Kompetentní lidé

7, 6 %

SC 5.1 Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob na trhu práce
SC 5.2 Rozvoj infrastruktury pro zlepšení přístupu ke vzdělávání, odborné přípravě a podnikání
a celoživotnímu učení

Inovační ekosystém

15,5 %

SC 6.1 Budování inovačního ekosystému v MSK s vazbou na prioritní témata inovační strategie
kraje
SC 6.2 Investice do posílení kapacity a spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a technologických
inovací

Digitální a kreativní region

7,3 %

SC 7.1 Investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení
SC 7.2 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Cirkulární ekonomika

6,7 %

SC 8.1 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

PSÚT – Produktivní investice VP
• Oblasti podpory počítají primárně s podporou produktivních investic a dalšího poradenství
pro MSP.
• Diskuze ve vztahu k VP – nutnost vytvoření seznamu a argumentace zachování pracovních
míst.
• Posouzení předložených analýz zaměstnanosti a jejich vazby na regionální trh práce
(MPSV/ÚP).
• Jedná se o indikativní seznam možný investic, nebylo provedeno detailní vyhodnocení jednotlivých
projektů. Před poskytnutím podpory musí každý projekt detailně prokázat soulad s čl. 8 (2) nařízení o FST
a zároveň prokázat, že investicí nedojde k významnému poškození environmentálních cílů ve smyslu čl.
17 nařízení č. 852/2020.

• Seznam obsahuje semafor označující rizika nesouladu, který bude využit při přípravě výzev.

PSÚT – Potenciální strategické projekty
• Výběr strategických projektů proběhl dle stanovené metodiky.
• Za každý region seznam doporučených strategických projektů po
jednání RSK a Tripartity.
• Příprava výzvy pro tyto projekty na podporu projektové přípravy.
• Předpoklad diskuze s EK v rámci neformálního dialogu.

PSÚT – Shrnutí výstupu poradenství ze SRSP
• Poskytnutí dílčích analýz, argumentů a doporučení pro přípravu PSÚT (podpora
pro MMR a kraje).
• Ukončování projektu poradenství
dopracovávají se poslední výstupy (reporty
D4 a D5).
• Zveřejnění výstupu D3 na webu („Proces přechodu ke klimatické neutralitě“).
• Nejdůležitějším výstupem – report D4.
Doporučení zaměřit se na: dopracování intervenční logiky a zlepšení popisu vazby na
transformační příběh, prioritizace opatření s ohledem na jejich potřebnost a co největší
přínos, provázanost opatření X fragmentace podpory.

Prioritní oblasti podpory – soulad se závěry poradenství?
• Doporučení oblastí s potenciálně největším pákovým efektem pro konkrétní
region. Tyto odpovídají oblastem podpory definované ze strany regionů, v
některých oblastech se předpokládá intenzivní podpora z jiných zdrojů.
• Případné dílčí rozdíly se týkají přístupu a otázky prioritizace daných opatření.
KARLOVARSKÝ KRAJ:
• Podpora podnikání a podnikatelských aktivit, vč. Start-upů
• Rozvoj lidského kapitálu (zvýšení kvality vzdělávání, nové obory, rekvalifikace
a zvyšování kvalifikace)
• Regenerace území po těžbě a revitalizace

Prioritní oblasti podpory dle krajů a poradenství
ÚSTECKÝ KRAJ:
• Podpora podnikání a podnikatelských aktivit, vč. Start-upů
• Rozvoj lidského kapitálu (zvýšení kvality vzdělávání, nové obory,
rekvalifikace a zvyšování kvalifikace)
• Rozvoj nových energetických odvětví, komunální energetiky, znalostí,
technologií a infrastruktury pro využití čisté energie
• Revitalizační opatření a využití území po těžbě

Prioritní oblasti podpory dle krajů a poradenství
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:
• Podpora podnikání a podnikatelských aktivit, vč. Start-upů
• Čisté a nízkoemisní zdroje energie, vč. rozvoje infrastruktury a
technologií pro jejich využití
• Investice směřující na podporu transformace ekonomiky -> nízkoemisní
ekonomiku
• Rozvoj lidského kapitálu (zvýšení kvality vzdělávání, nové obory,
rekvalifikace a zvyšování kvalifikace)
• Rozvoj vědy a výzkumu, rozvoj inovačního potenciálu a spolupráce
• Revitalizační opatření a využití území po těžbě

www.dotaceeu.cz/uhelneregiony

