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5. jednání Transformační platformy
pro přípravu a implementaci
Fondu pro spravedlivou transformaci

25. června 2021

Pravidla dnešního setkání

Vypnutá zařízení

Hlášení se o slovo

Nepřebírat řízení

2

Aktuality - hosté
Hosté na 5. jednání TP:
• Akademie věd ČR
• DG REGIO
• ČMRZB
• EIB
• Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
• Zástupce velkých zaměstnavatelů z regionů
• Frankfurt School of Finance & Management - poradenství k přípravě PSÚT

Program TP
1. Úvodní slovo a projednání programu
D. Koppitz (5 min)
2. Informace o aktuálním stavu PSÚT
D. Koppitz / M. Soukup (15 min)
3. Možnosti II. a III. pilíře EIB a ČMZRB
zástupci EIB A. Dondé, P. Chovan, J.Morawiec a ČMZRB V. Řehák, D. Ryšavka (20 min)

4. Informace o aktuálním dění z regionů – posun v transformačních plánech; výběr strategických projektů - seznam doporučených
projektů se stručným popisem zástupci ÚK, MSK a KVK (45 min)
5. Aktuální informace z MŽP k přípravě OP ST
zástupci MŽP J.Kříž a R. Leistner Kratochvílová (15 min)
6. Představení aktuálního stavu Technické asistence ke zpracování PSÚT (Frankfurt School of Finance & Management ve spolupráci s
dalšími institucemi Trinomics, ČVUT a Cambridge Econometrics) J. Jílková (15 min)

7. Diskuse, shrnutí a závěr
D. Koppitz (5 min)

Plán spravedlivé územní transformace

Aktuální stav PSÚT
-

Zdůvodnění území uhelných regionů
Výzvy spojené s transformací pro regiony
Vazba na strategické dokumenty
Řídící mechanismus

-

Typové aktivity – intervenční logika – indikátory – hodnoty
Přílohy PSÚT – Strategické projekty, Indikativní seznamy produktivních investic
Popis II. a III. pilíře

Probíhající aktivity
Na co se zaměřujeme:
Větší rozpracování INTERVENČNÍ LOGIKY a vazby na TRANSFORMAČNÍ PŘÍBĚH (provázání již
existujících dat a podkladů)
• Zdůvodnění opatření a provázání na regionální výzvy/potřeby
• Argumentace – PROČ a CO daným opatřením (vy)ŘEŠÍME ideálně s představou ČEHO tím
chceme dosáhnout
• Zahrnutím indikátorů – schopnost měřit změnu, která je cílem
Minimalizace rizika FRAGMENTACE podpory – opatření by měla do sebe zapadat a společně tvořit
Transformační příběh -> snaha o dosažení vzájemné provázanosti (ideálně)

Plán spravedlivé územní transformace – PSÚT draft v. 1.7

Zásadní změny v plánu kapitola 2.4
» Stanovení prioritní oblasti krajů, v závislosti na definování podílu dané oblasti na alokaci kraje.
Rozdělení alokace již doplněno za KVK, MSK a ÚK v přípravě. Došlo také k dílčím úpravám v oblasti
navrhovaných způsobů intervence (tj. zjednodušené schémat, síťové řešení atp.)
»Seznamy indikátorů, rozpracovány v členění na uvažované indikátory výsledku a výstup – aktuálně
probíhá definování odpovídajících indikátorů výsledků a také ověřování relevantnosti indikátorů
pro danou oblast podpory.

Plán spravedlivé územní transformace – PSÚT draft v. 1.7
Připravované přílohy plánu
»Seznamy strategických projektů
»Seznamy produktivních investic VP, které předložily analýzu zaměstnanosti, naplňují požadované
podmínky (nezbytné pro plán transformace, přispějí ke klimaticky neutrální ekonomice, jsou nezbytné
pro tvorbu pracovních míst a nevedou k přemístění). Zároveň ale musí spadat do některého z bodů
b) až o) článku 8 (původní čl. 4), který vymezuje oblasti podpory. ÚK – 31, MSK 19 a KVK – 12).

Informace k dopracování
»Vhodné ukazatele výstupů a výsledků – v závislosti na nastavených typových intervencích a také
v závislosti na hodnocení strategických projektů
» oblasti pro využití II. a III. pilíře
Přehledy produktivních investic a také návrhy strategických projektů budou využity pro identifikaci
vhodných témat k podpoře v rámci těchto částí MST

Proces hodnocení projektů pro vstup do PSÚT dle metodiky
hodnocení strategických projektů
VEŘEJNÁ VÝZVA k předkládání potenciálně strategických projektů – výzvu vyhlásil každý kraj samostatně
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„Strategické projekty“ mimo seznam a produktivní investice
-

Projekty nezařazené mezi strategické nejsou (pokud jsou v souladu s nařízením) vyřazené
z podpory MST. Seznam strategických projektů ve finální podobě bude obsahovat projekty:
» S potvrzení jedinečnosti
» Doporučení návrhu priorit – vyšší, střední, nízká ( 1-3)
» Předpokládaná realizovatelnost ve výhledu 2024-2026
» Doporučení a výhrady k daným projektům – doplňující existující hodnocení
(umožní v budoucnu podle tohoto stanovit podmínky výzvy)

-

Indikativní seznam produktivních investic – představuje pouze seznam oprávněných žadatelů,
kteří se budou hlásit do výzev v OP ST

-

Předpokládá se jeho aktualizace na základě doložených analýz zaměstnanosti – v pravidelných
intervalech

Další postup při zpracování PSÚT

-

Zapracování připomínek k verzi 1.7 – s termínem pro zaslání do 2.7. 2021

-

Zapracování připomínek k seznamu strategických projektů
– v závislosti na termínu jejich zaslání

-

Zapracování připomínek a podnětů k produktivním investicím
– v závislosti na termínu jejich zaslání.

-

Verze finální PSÚT – v návaznosti na výše uvedené

Harmonogram dalších kroků
 Ukončeno odborné posouzení předložených projektových záměrů (III. fáze výběru)
- vybrané projekty posuzuje také JASPERS
• MSK i ÚK začínají IV. fázi výběru, tj. diskusi záměrů s RSK rozšířených o tripartitu
• přelom června/července 2021 – dokončení PSÚT a zač. schvalovacího procesu
• 2. – 3. Q 2021 – finalizace dokumentu, spuštění procesu SEA
• podzim 2021 – předložení finální verze dokumentů vládě ČR; následně EK

Plánovaná jednání:
•
30. 6. a 1. 7. – webináře k Financování transformace uhelných regionů (MSK, ÚK)
•
7. 7. – Steering Committee
•
1. polovina července – jednání zástupců EK s regiony k podobě Transformačních plánů
regionů (připravuje se)

www.dotaceeu.cz/uhelneregiony

