Zápis
8. jednání Transformační platformy
Fondu pro spravedlivou transformaci
Datum a čas:
22. února 2022 od 11:00 hod.
Forma jednání:
online via MS TEAMS
_________________________________________________________________________________
1. Úvodní slovo a představení programu
D. Koppitz (MMR) přivítal všechny přítomné, představil program jednání, přednášející a přizvané hosty.
Oznámil, že OPST i PSÚT jsou aktuálně do 1.3.2022 v MPŘ, k připomínkám je možno využít i tuto
platformu, a to do 28.2.2022.
2. Aktuální stav vyjednávání s EK
D. Koppitz (MMR)
− Probíhá 2. kolo neformálních připomínek EK, zásadní připomínkou je nedostatečné propsání
závazku ČR k odklonu od uhlí do PSÚT.
Diskuse:
Účastníci Transformační platformy se zapojili následně do diskuse o stavu popisu odchodu od uhlí ve
vazbě na Programové prohlášení vlády, týkajícího se vytváření předpokladu v rámci ČR odchodu od
uhlí k roku 2033. Tento aspekt byl do PSÚT promítnut na základě připomínky Evropské komise.
Zástupci ČSZE a SPČR považují aktuální popis za dostačující.
Ze strany MMR a MŽP je PSÚT/OPST vnímán jako strategický dokument, který v sobě shrnuje výstupy
z dalších dokumentů na krajské i národní úrovni. Souhlasí s připomínkou zástupců CDE, že existující
popis bude vhodné upravit, aby poskytoval větší přehlednost a souvislosti/podmínky vycházející ze
scénářů definovaných v rámci Uhelné komise ČR k uvedenému datu. Vždy to, ale bude popis
předpokládaných kroků, nikoliv závazek jeho naplnění, jelikož to by bylo nad rámec aktuálního smyslu
jak PSÚT, tak i OPST.
3. Plán spravedlivé územní transformace
M. Soukup (MMR)
− Plán spravedlivé územní transformace – PSÚT:
• Připomínky ze strany EK – připomínky v rámci 1. kola (časová osa transformace a
zdůraznění narativu odklonu od uhlí, typy operací – zdůvodnění některých operací,
rozšířený popis participativního přístupu, zdůraznění a lepší reflektování DNSH,
Produktivní investice EU ETS, Upravení struktury kap. 2 – technická záležitost).
• Aktuálně probíhá 2. kolo připomínkování v rámci neformálního dialogu – další
připomínky ještě budou přicházet, zatím nejsou za všechny DG.
• Harmonogram:
▪ 4.Q 2021 – Dokument PSÚT předložen vládě ČR;
▪ Únor 2022 – 2. kolo připomínek od EK;
▪ 15.2.2022 – MPŘ (PSÚT jako příloha OPST), připomínkování do 1.3.2022;
▪ Souběžně spuštěn proces SEA;
▪ Březen 2022 – současná verze PSÚT spolu s OPST diskutovaná na vládě,
formální zaslání na EK do 16.3.2022.
• Poradenství – snaha přivést do regionu i další pomoc, získat prostředky na
poradenství, zapracovat na iniciaci kvalitních projektů s transformačním efektem
(JASPERS, Technical Support Instrument; TARGET).

D. Koppitz (MMR): Využití podpůrných nástrojů a poradenství je velmi důležité k tomu, aby regiony byly
dobře připravené na spuštění operačních programů a podávaly včas kvalitní projekty.
4. Představení Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST)
R. Leistner Kratochvílová (MŽP)
− Harmonogram – nyní probíhá neformální dialog s EK a MPŘ, od března 2022 bude zahájen
formální dialog, následovat bude schválení a spuštění programu.
− Programový dokument
• 3 priority podle krajů, 3 specifické cíle - změna oproti předchozí verzi, která obsahovala
7 SC – neznamená to změnu aktivit, je to pouze technická záležitost; zatím nejsou
rozpracované alokace a cílové hodnoty ukazatelů.
• Po skončení MPŘ se vypořádají připomínky.
• Řeší se překryvy s jinými OP.
• Témata – Podnikání, Výzkum, vývoj a inovace, Nová energie, Digitální inovace, Obnova
území (bude zaslána upravená definice resocializace), Oběhové hospodářství, Lidé a
dovednosti.
− Strategické projekty – seznam 35 doporučených projektů jako příloha PSÚT, proběhla výzva
na podporu předprojektové přípravy těchto projektů, celkem 27 projektů požádalo o podporu.
− Zastřešující projekty
• Již se řeší s kraji konkrétní zaměření (typově to budou: kreativní vouchery, vouchery
pro podnikatele, digitální vouchery, startovací granty pro experty na univerzitách).
• Pouze v režimu de minimis; prostředky budou administrovat kraje.
D. Koppitz (MMR): Stále platí, že OPST jde nad rámec ostatních nástrojů a zdrojů, nevytlačuje je.
Prezentací MŽP byl pokryt i plánovaný bod č. 5 programu – Aktuální informace k Zastřešujícím
programům.
Diskuse:
Dotaz: Z. Vondrová (CDE):
1) V současné připomínkované verzi nejsou rozpracované alokace. Jaké rozdělení alokace bude
v zastřešujících projektech (kde se přepokládají menší projekty menších konečných žadatelů) a
tematických výzvách, když víme, že 50 % alokace je plánováno alokovat do strategických projektů?
Odp. J. Hlaváček (MŽP): Tematická výzva neznamená automaticky podporu větších projektů, mohou
zde být i malé projekty. Důležitější je spíše téma projektu. Alokace mezi nástroje se budou řešit v čase,
momentálně nejsme v takovém detailu.
2) Povinný seznam produktivních investic se zúžil na pouhé dva subjekty. Chápu správně, že pokud se
velké podniky na seznamu PI neobjeví, nemohou čerpat?
(na stejné téma i dotaz v chatu) G. Mezková (SUAS, a.s.): Prosím o informaci, na základě čeho, byl
seznam produktivních investic redukován do současné podoby, a proč není uveden žádný projekt za
KVK?
Odp. M. Soukup (MMR): Uvedení na seznamu produktivních investic není podmínkou k čerpání
podpory, toto se týkalo pouze produktivních investic v EU ETS. Seznam je jen orientační a k jeho zúžení
oproti původní verzi došlo na základě požadavku EK, kdy bylo doporučeno vybrat produktivní investice
s vazbou na strategické projekty (v KVK taková není).
Dotaz: F. Jochman (KHK ČR):
1) Ve vazbě na zmiňované překryvy s jinými OP jsme si dělali za podnikání analýzu, kde jsou bílá místa
v tom, co naši podnikatelé potřebují (hlavně např. v oblasti digitalizace), ale také některá vidíme
nejenom tematicky, ale občas i časově, a také v rámci integrovaných projektů. Má MŽP k dispozici
nějakou analýzu překryvů či nějaké vyhodnocení jiných OP a jejich spárování s OPST?

2) Jak se budou posuzovat projekty, které tematicky budou spadat do vyhlášených tematických výzev
(např. cirkulární ekonomika) a zároveň budou částečně i produktivní investicí? Produktivní investice
budou hodnoceny ze strany ČR či EK?
Odp. R. L. Kratochvílová (MŽP): Překryvy byly řešeny postupným jednáním a diskusí s kolegy z
ostatních resortů ohledně toho, co nad rámec jejich OP by se mohlo tematicky hodit do OPST a
následně to bylo projednáno s kolegy z krajů s ohledem na to, co pro ně je a není klíčové. Do oblasti
podnikání bude cílit např. i finanční nástroj EXPANZE (to bude představovat plošnou podporu
podnikání). Kolegové z MMR vytvářejí robustnější mapu možností čerpání, do které i my přispíváme.
Odp. D. Koppitz (MMR): Na posledním jednání RHSD se téma „matice zdrojů“ řešilo, postupně bude
uveřejňována prostřednictvím webového rozhraní dotaceeu.cz. Souhlasím, že je důležité zajistit dobré
časové sladění výzev (prostřednictvím členství v monitorovacích výborech a spoluprací s poskytovateli),
aby bylo proveditelné integrované využití zdrojů.
Odp. M. Soukup (MMR): Bude již klasické hodnocení projektů na základě výzev a jejich kritérií, které
nastaví monitorovací výbor. Pokud by došlo k takovéto situaci, kdy projekt bude částečně i produktivní
investicí, bude se to nejspíš posuzovat individuálně. Ověříme dotazem na EK.
Dotaz: D. Ružik (MF)
1) Připomínky je možné dávat jednak prostřednictvím TP, zároveň běží MPŘ. Máme zvolit jen jednu linii
či zaslat připomínky v rámci obou?
2) V oblasti zastřešujících projektů bychom rádi viděli jednoznačný limit podpory příjemce, jsou
zmiňované nějaké částky, ale jasný strop není. Také je nesoulad mezi PSÚT a Programovým
dokumentem, co se veřejné podpory pro konečné příjemce týče. Dále bychom uvítali větší detail, co se
týče způsobu výběru a hodnocení projektů konečných příjemců. Program je specifický. Dále je potřeba
brát v úvahu velký tlak na včasné čerpání. Ke zvážení je možnost přelévání alokací tak, aby byly
prostředky efektivně a co nejlépe využity.
Odp. D. Koppitz (MMR): Preferujeme přednostně využití MPŘ. Kdo do něj nemá přistup, může využít
linii Transformační platformy.
Odp. J. Hlaváček (MŽP): Z podstaty věci je podpora v režimu de minimis max. 200 tis. EUR, ale
v mnoha případech to asi bude nižší. Momentálně se připravuje pro kraje metodický dokument, který
krajům procesy výběru a hodnocení pomůže nastavit (možno zaslat na MF k připomínkám). Čerpání se
bude sledovat, ale preferujeme, aby se finance mezi prioritami nepřeváděly. Pouze pokud někde bude
výrazný problém, budou prostředky převedeny jinam, kde bude větší potenciál pro čerpání.
Dotaz: G. Nekolová (HSR ÚK): Co se týče překryvů mezi OPST a OP Z+, tak v OPST v rámci
zachování zaměstnanosti mají být podpořeny pouze vzájemně provázené projekty v oblasti
transformace lidských zdrojů a bude to muset být podpořeno tzv. transformačním plánem lidských
zdrojů. Byl k tomu vytvořen mustr a pokud ano, dostaneme jej ke konzultaci?
Odp. J. Hlaváček (MMR): Ano, byl vytvořen první mustr. Bude to projednáváno na PS Zaměstnanost
a dokument jistě bude ke konzultaci zaslán.
6. Prezentace podpůrných aktivit a dalších nástrojů EIB
T. Burdych (MMR)
− Představení nástroje Technical Support Instrument (TSI) a jeho cílů a plánovaných aktivit.
− Společná žádost MMR a NRB, žádost byla úspěšná, nyní se definují podmínky zakázky pro
výběrové řízení na poskytovatele pomoci (vybírat bude EK).
− Harmonogram: MMR: září/říjen 2022 – spuštění dvouletého projektu; NRB: květen/červen 2022:
zahájení projektu, září – prosinec: realizace aktivit v regionech.
A. Ferjenčíková (EIB)
− II.pilíř - InvestEU, spuštění v první polovině března 2022; pozvánka na konferenci v Praze
dne 25. 3. 2022 (cílem je představit nové projekty v rámci InvestEU).

−

−

III.pilíř – do konce 1.Q by měla být finální dohoda, spuštění celého pilíře pravděpodobně na
přelomu června/července; EK prostřednictvím agentury vyhlásí výzvy a paralelně bude probíhat
screening projektů; dvě skupiny projektů – jednotlivé velké investiční projekty a investiční
programy.
Výzva k využívání poradenských programů jako ELEMENT, TARGET, ELENA…).

S. Bruzge (EIB)
− Program TARGET; je zaměřen na uhelné regiony s cílem podpory spravedlivé transformace
energetiky; představeny definice a cíle programu, potencionální příjemci, způsobilost a postup
pro podání žádosti.
T. Burdych (MMR): Veškeré informace o programu TARGET budou na našich webových stránkách:
DotaceEU - Uhelné regiony, a také budou zaslány na jednotlivé RSK.
7. Shrnutí a závěr
M. Soukup (MMR):
Oznámil, že na základě došlých připomínek budou svolána jednání s klíčovými partnery ohledně jejich
vypořádání. O výsledku bude Transformační platforma informována. V případě nutných velkých změn
by bylo nutné svolat další jednání Transformační platformy, pravděpodobně v první polovině března.
Poděkoval všem přítomným za účast a opětovně připomenul, že v případě zájmu o aktuální informace
z přípravy PSÚT, OPST je možné se na MMR či MŽP kdykoliv obrátit v rámci jednotlivých organizací
členů TP vč. členských základen s tím, že dobrá informovanost je nyní velmi důležitá.
________________________________________________________________________________
Prezentace z 8. jednání Transformační platformy jsou pro členy TP uloženy na:
RE:START - 8. jednání 22.02.2022 - Všechny dokumenty (sharepoint.com)
Prezentace jsou také dostupné na webových stránkách:
Dotace EU/uhelne regiony_Transformační platforma_Prezentace

