MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

TRANSFORMAČNÍ PLATFORMA
7. jednání
18.11.2021

Pravidla dnešního setkání
Vypnutá zařízení

Nepřebírat řízení

Hlášení se o slovo

Program jednání
Úvodní slovo a projednání programu
•

D. Koppitz – MMR (5 min)

Aktuální informace k Plánu spravedlivé územní transformace
•

M. Soukup – MMR (10 min)

Představení Operačního programu Spravedlivá transformace
•

J. Kříž/R. Leistner Kratochvílová – MŽP (35 min)

Aktuální informace k zastřešujícím projektům a dalším nástrojům
•

Zástupci ÚK, MSK a KVK (45 min)

Diskuse
•

(45 minut)

Shrnutí a závěr
•

D. Koppitz/M. Soukup – MMR (10 min)

Plán spravedlivé územní transformace

PSÚT
• Neformální vyjednávání s EK k podobě PSÚT
 Definování podílu ESF aktivit na jednotlivých typových intervencí
– rozvoj vzdělávání, rekvalifikace, rozvojové aktivity, výzkumné aktivity.
•

Na základě požadavku ze strany EK došlo k detailnějšímu popisu ESF aktivit v Plánu a ve
spolupráci s regiony byly definovány prioritní oblasti jejich realizace. V případě tohoto celkového
obrázku neinvestičních aktivit pak podíl aktivit v oblasti vzdělávání a sociálních aktivit a dalších
v Plánu tvoří 19,7 % z celkové alokace.
 KVK: 48,7 mil. euro (cca 20,8 % alokace pro KVK, tj. z 6,3 mld. Kč)
 MSK: 89,7 mil. euro (cca 12,3 % alokace pro MSK, tj. z 18,9 mld. Kč)
 ÚK: 172 mil. euro (cca 28,3 % alokace pro ÚK, tj. z 15,8 mld. Kč).

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.

Harmonogram
•

Finální dokument PSÚT:
»
»
»
»

Rozsah dokumentu finalizován v souladu se šablonou danou Nařízením k FST
3.Q 2021 – materiál byl projednán vládou ČR v režimu pro informaci
Listopad – bude vyhlášena výzva za účelem předprojektové přípravy strategických projektů
Listopad – PSÚT přeložen do anglické verze a předložen Evropské komisi

•
•
•
•

Září - listopad 2021:
Probíhají jednání Tematických pracovních skupin
Průběžná jednání s Evropskou komisí
Pravidelné koordinační schůzky s MŽP a kraji – zastřešující projekty, finanční nástroje

•

Leden/únor 2022 – PSÚT ke schválení na vládu ČR společně s OPST, schválení ze strany
Evropské komise.

Harmonogram dalších kroků
•

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a kraji
pořádají:

Semináře pro města a obce, MSP, NNO a další organizace v regionech v těchto termínech:
•
•
•

04. listopadu od 10 hod – Karlovarský kraj – již proběhl
30. listopadu od 10 hod – Ústecký kraj
01. prosince od 13 hod – Moravskoslezský kraj

www.dotaceeu.cz/uhelneregiony

