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Program, rozšíření TP a hosté

Aktuality - rozšíření TP a hosté
Noví členové:
• novým členem se na základě doporučení NS MAS a schválení ze strany MMR a MŽP
stala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
Hosté na 3. jednání TP:
• na základě žádosti KVK jsou dalšími hosty dnešního jednání Jan Havránek a Rút
Bízková ze společnosti AQE advisors a.s.,
• zástupci Ostravské univerzity.

Harmonogram aktivit

Aktivity
•
•

•
•
•

Rozpracované analytické podklady ze strany regionů, jejichž dílčí výstupy
představují prioritní oblasti podpory.
Klíčové bude tyto výstupy doplnit o analýzu přínosu oblastí podpory
k transformačnímu plánu, tedy vize posunu regionu z aktuálního stavu
do nového/očekávaného.
Metodika pro strategické projekty – v procesu připomínkování TP.
Pracovní verze PSÚT v1.5 – také k připomínkování členům TP.
Indikativní seznam VP – na základě definované analýzy zaměstnanosti –
s předpokladem jeho finalizace k 30. dubnu 2021.

Harmonogram
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.Q 2021 – finální metodika pro výběr strategických projektů
18. března 2021 – další jednání Transformační platformy
konec března 2021 - základní kostra PSÚT – v rozdělení na jednotlivé kraje, základní rozdělení
grantová schémata / tematické výzvy / strategické projekty
březen/duben 2021 – další workshopy pro města a obce, podnikatelské subjekty
duben 2021 – další jednání Transformační platformy – další verze PSÚT
duben/květen 2021 - finalizace dokumentu na základě podkladů z regionů, aby byl připraven po zveřejnění finální legislativy - pro zahájení schvalovacího procesu vlády ČR, EK atp.
červen 2021 – předpoklad schválení legislativy ze strany EK, následně by měla vstoupit v platnost
finální legislativa k FST ze strany EK
2.Q 2021 – finalizace dokumentu, SEA
září 2021 předložení finální verze dokumentů vládě ČR; EK

Metodika – strategické projekty

Vize strategických projektů
Účel metodiky
•
Základní rozdělení typových aktivit - potenciálně strategické projekty vs. projekty sloužící pro přípravu vhodných
grantových schémat či oblastí podpory.
•
Sítová řešení, územní řešení, vlajkový projekt.
Základní postup
•
Veřejná výzva k předkládání potenciálně strategických projektů
•
Fáze 0 - Vstupní posouzení (soulad s podporovanými aktivitami nařízení k FST, zohlednění časového
hlediska/připravenosti);
•
Fáze 1 - Identifikace potenciálně strategického projektu
(na základě kritérií strategických projektů definovaných strategií RE:START a strategie regionálního rozvoje atp.; vyjádření
se k souladu s kritérii takto definovaného strategického projektu);
•
Fáze 2 - Odborné posouzení (hodnotí se kritéria trans. potenciálu projektu na základě informací z pre-feasibility study);
•
Fáze 3 – Pracovní skupiny RSK - hodnocení projektu v pracovních skupinách RSK rozšířených o tripartitu;
•
Fáze 4 – Projednávání doporučení pracovních skupin v RSK rozšířené o členy tripartity, definování strategických projektů
pro PSÚT (viz dále);

Metodika fáze 0 – vstupní posouzení
•

Soulad s podporovanými oblastmi dle článku 4 Nařízení FST a vyloučení nezpůsobilých
opatření dle článku 5 (ANO/NE).
• Ověření překryvů s jednotlivými programy podpory a Modernizačním fondem, případně
identifikace potenciálního využití II. nebo III. pilíře Mechanismu pro spravedlivou
transformaci či jiného vhodného zdroje financování, tj. rozčlenění námětů projektu na
strategické projekty a projekty a aktivity sloužící pro přípravu vhodných grantových
schémat či oblastí podpory a pro jejich předběžně zacílení. Dále také pro ověření čerpání
prostředků z OP ST v souladu s pravidly danými pro čerpání fondů EU.
Posouzení souladu s podporovanými aktivitami v rámci FST a identifikaci případných
překryvů zajistí MŽP v koordinaci s MMR.
Samostatně bude k níže uvedenému sledováno také časové hledisko schopnosti realizace
a čerpání prostředků z OP ST pro monitoring reálnosti naplňování milníků tohoto
operačního programu.

Metodika Fáze – 1 – Identifikace strategického projektu
Vylučující kritérium systémem ANO/NE
•

•

•

•
•

Významný dopad či potenciál změny v místě realizace projektu nebo na větším území kraje - Strategický projekt musí
mít dopad či je identifikován potenciál změny na větším území v místě realizace projektu nebo na větším území kraje.
Tyto dopady musí být přímé nebo nepřímé, nikoli zprostředkované. Musí být možné popsat a rámcově kvantifikovat
cílové skupiny, které budou mít z projektu užitek.
Soulad se strategiemi regionálního rozvoje dotčených krajů nebo Strategií RE:START - Strategický projekt cílí ke
konkrétním cílům strategií rozvoje dotčených krajů či Strategickému rámci hospodářské restrukturalizace Ústeckého,
Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Příspěvek ke konkrétnímu cíli musí být uveden pokud možno
kvantifikovaným způsobem a musí zohledňovat logiku strategických dokumentů.
Vznik nových nebo udržení stávajících pracovních míst anebo zvyšování kvalifikace a vzdělanosti nebo pozitivní vliv na
adaptaci na klimatickou změnu - Strategický projekt musí generovat nová pracovní místa či pomoci se zachováním
stávajících, která by bez investice zanikla, nebo musí mít přímý nebo nepřímý účinek na zaměstnanost a zvýšení
vzdělanosti v kraji (v preferovaných odvětvích). Nebo projekt musí pozitivně přispívat k adaptaci na klimatickou změnu.
Jasný nositel - Strategický projekt má jasně definovaného nositele a jsou známi také partneři projektu.
Finanční hranice - Minimální odhad celkových nákladů strategického investičního projektu by měl být 200 mil. Kč, v
případě neinvestičního projektu 50 mil. Kč.

Metodika Fáze 2 – odborné hodnocení

Na základě zpracované předběžné studie proveditelnosti (pre-feasibility study) bude projekt
posuzován ve třech samostatných oblastech:
•
•
•

transformační potenciál, který ukazuje schopnost projektu přispět k ekonomické
transformaci regionu;
proveditelnost projektu, která ukazuje, zda se dá projekt skutečně realizovat;
vliv na životní prostředí, který zjišťuje, zda projekt neohrozí životní prostředí.

Metodika Fáze 3 – Pracovní skupiny RSK
•

•
•

Pracovní skupiny RSK projednávají výstupy z odborného hodnocení a vydávají doporučující
stanovisko pro RSK o zařazení do PSÚT.
Pracovní skupiny RSK doplněné o zástupce MMR a MŽP ve formě stálých hostů těchto skupin
v rámci posuzování strategických projektů ve věci překryvů s jinými finančními zdroji a nástroji.
Doporučení zapojit i zástupce tripartit.

Metodika Fáze 4 – Projednávání doporučení pracovních skupin v RSK
rozšířené o členy tripartity, definování strategických projektů pro PSÚT
•

•

Po validaci dojde k vytvoření seznamu strategických projektů a předání seznamu pro schválení
k projednání s RSK rozšířené o členy tripartity. Na základě tohoto projednání bude seznam
strategických projektů předán do poslední fáze hodnocení a výběru strategických projektů.
Seznam strategických projektů bude také projednán v rámci Transformační platformy. Následně
dojde k zanesení strategického projektu do PSÚT/OP ST a bude předloženo vládě ČR
ke schválení. Následně budou PSÚT i OP ST předloženy ke schválení Evropské komisi.

Přístup k analýze zaměstnanosti pro VP

Analýza zaměstnanosti
Předpoklady
•
Věrohodně prokázat tvorbu/zachování pracovních míst, než které zaniknou v případě absence investice.
•
Posoudit zda na úrovni MSP neexistuje odpovídají potenciál pro tvorbu pracovních míst.
•
Posuzovat z pohledu trhu či odvětví nikoliv pouze z pohledu dotčeného velkého podniku.
•
Revize stávajících záměrů VP – v rámci již provedeného sběru dat.
Základním prvkem úrovně statistických dat pro zpracování analýzy jsou výstupy z prediktivního modelu Kompas. Dále
bude vycházet z dostupných aktuálních regionálních analýz trhu práce zveřejňovaných příslušnými Úřady práce ČR.
Doporučená struktura analýzy:
• Identifikační údaje nositele investice:
• Název produktivní investice
• Nositel investice
• Nositel investice v režimu EU ETS (ANO/NE)
• Předpokládané místo realizace
• Rozsah investice (v Kč)
• Přepokládaný harmonogram realizace od – do
• Popis předmětu investice (vč. vyjádření, zda dochází k přemístění stávající činnosti – na zákl. této investice mimo stávající
území, včetně definování výsledku této investice – zdůvodnění nezbytnosti získání podpory pro (ne)realizaci projektu atp.).

Analýza zaměstnanosti
Kromě toho u produktivní investice musí být jasné:
•
Předpokládané přínosy pro transformaci kraje,
•
jak přispívá k posunu k uhlíkově neutrální ekonomice v roce 2050 a odpovídajícím environmentálním cílům,
•
že nevede k přemístění provozu z jiného státu Evropského hospodářského prostoru (investice nevede také
k přesunu výroby/provozu do jiné země mimo EU či země s mírnějšími závazky k ochraně klimatu).
Analýza musí dát odpovědi na tyto otázky:
Na co má produktivní investice vliv
1)Kolik vytvoří produktivní investice pracovních míst?

Stručná charakteristika
Definovat předpokládané odvětví, ve kterém dojde k tvorbě pracovních
míst ve vazbě na existující statistiky trhu práce a rámcový odhad
předpokládaného počtu vytvořených pracovních míst. (strukturu
zaměstnanců, vzdělání, typová pracovní místa, požadavky na kvalifikaci).
2) Co se stane s trhem, pokud produktivní investice nebude realizovaná? (je Jedná se o pracovní místa v daném sektoru/oboru či skupině oborů
např. investice zásadní pro fungování celého trhu, umožní vznik či rozvoj související s předmětem produktivní investice s přihlédnutím k širšímu
malých a středních podniků, které budou navázány na produktivní investici kontextu trhu budoucí produktivní investice.
velkého podniku atd.)
3) Jaké jsou cíle dané investice?
Co má přinést danému regionu/odvětví a co způsobí z hlediska
transformace. Existují alternativy dané investice? Kdo jiný by mohl
podobnou investici realizovat či realizovat investice jiné, které by vedli k
věcně a kvalitativně podobným výsledkům.
4) Shrnutí významných socioekonomických dopadů produktivní investice.

Informace z EK, Steering committee
aktuality

Technický webinář EK k otázce programování FST
• 25. února 2021
• Harmonogram schvalování legislativy k FST:
• Koncem června – schválení společně s tzv. obecnými nařízeními ke
kohezním fondům a další související legislativou
• Překlad a příprava českého změní nařízení
Odkaz na záznam z webináře a prezentace:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/2021-2027-technical-seminars/just-transitionfund

Steering Committee (Řídící výbor) k projektu technické
asistence
• 30. března 2021
• diskuse prvního návrhu zprávy/reportu D3 a návrhu finální verze D2
reportu
-> prezentace závěrů a doporučení v oblastech:
» nastavení řídícího mechanismu přípravy PSÚT a OP ST a zapojení aktérů
» zhodnocení procesu přechodu ke klimatické neutralitě

• Členové SC informování ze strany poskytovatelů technické pomoci

Vize EK k využití FST – v ČR OP ST
Podpora území čelící vážným sociálně-ekonomickým výzvám plynoucím z procesu
transformace.
Podpora diverzifikace ekonomiky, která přispěje k dosažení cílů spojených s ochranou klimatu
(prioritní témata, na které by měl být OP ST zaměřen více než ostatní programy):
• Ekonomická diverzifikace a přeměna
• Rekvalifikace a zvyšování kvalifikace, pomoc při hledání zaměstnání a sociální začlenění
uchazečů o zaměstnání
• Podpora opatření reagujících na změnu klimatu a udržitelnost životního prostředí
• Lokální a SMART mobilita
• Činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začlenění

Plán spravedlivé územní transformace

Podporované aktivity v rámci FST– obecné shrnutí
– již nebude měněno
1. produktivní investice do malých a středních podniků, vč. začínajících podniků, které vedou k
hosp. diverzifikaci, modernizaci a přeměně
2. investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských
inkubátorů a poradenských služeb vedoucích k vytváření pracovních míst
3. investice do výzkumu a inovací vč. investic do univerzit a veř. výzkum. institucí a podpora
přenosu pokročilých technologií
4. investice do zavádění technologií i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou
energii, včetně technologií skladování energie, do snižování emisí skleníkových plynů,
4a) investice do obnovitelné energie v souladu se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie
(EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v této směrnici, a do energetické
účinnosti, mimo jiné za účelem snížení energetické chudoby;
4b) investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní
dopravy a jeho infrastruktury;

Podporované aktivity v rámci FST
4c) obnova a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost systémů dálk.
vytápění a investice do výroby tepla, pokud jsou napájeny výhradně z obnovitelných zdrojů energie.
5. investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení
6. investice do regenerace a dekontaminace brownfieldů, obnovy půdy a příp. zelené infrastruktury a
projektů obnovy s přihlédnutím k zásadě „znečišťovatel platí“
7. investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním,
účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací
8. zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků
9. pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání
10. aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání
11. technická pomoc
12. investice do udržitelné místní mobility včetně dekarbonizace sektoru místní dopravy
13. další činnosti v oblasti vzdělávání a soc. začlenění, vč., je-li řádně odůvodněno, infrastruktury pro účely
školicích středisek, zařízení péče o děti a starší lidi, jak bude uvedeno PSÚT v souladu s článkem 7

Typy plánovaných operací
•

Typové oblasti podpory – definované jednotlivými kraji, na základě vstupů ze sběru dat a
přípravy tzv. transformačních příběhů regionů, doplněné o očekávané přínosy těchto
oblastí k transformaci regionů.

•

Možnosti podpory:
» Grantová schémata – jednoduché menší projekty, města a obce a další subjekty
» Tematické výzvy – velké projekty (krajů a podniků)
» Finanční nástroje
» Strategické projekty a témata – definované na základě uvedené Metodiky

Kapitola 2.4 bude členěna na tři Priority
•

Plán a následně program bude obsahovat tři priority podle krajů:
» priorita 1: Karlovarský kraj
» priorita 2: Ústecký kraj
» priorita 3: Moravskoslezský kraj

•

Každý kraj bude mít stanovenou svoji vlastní alokaci.

Diskuze

Diskuze
• Připomínky k Metodice.
• Připomínky k PSÚT – nastavení oblastí podpory – bílá místa.
• Spektrum členů/hostů TP – NNO? Doporučení?

Děkuji za pozornost
www.dotaceeu.cz/uhelneregiony

