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Pravidla dnešního setkání
Vypnutá zařízení

Hlášení se o slovo

Nepřebírat řízení
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Aktuality - hosté
Hosté na 4. jednání TP:
• Asociace výzkumných organizací
• Akademie věd ČR
• Česká rada dětí a mládeže
• ČMRZB

Plán spravedlivé územní transformace

Harmonogram
•
•
•

•
•
•
•

11. května 2021 – další jednání Transformační platformy – další verze PSÚT
19. května 2021 – seminář pro NNO
květen 2021 – finalizace dokumentu na základě podkladů z regionů, aby byl připraven
– po zveřejnění finální legislativy a zapracování strategických projektů a následně pro
zahájení schvalovacího procesu vlády ČR, EK atp.
polovina června 2021 – seznamy strategických projektů – předběžně – postupně
zpřesňovány a finálně dopracovány dle jednání RSK a tripartity.
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

PSÚT draft v 1.6
PSÚT – revize dle stávajících verzí regionálních Plánů (k datu 3. 5. 2021)
» Zapracovány připomínky k verzi 1.5 – návrhy na vypořádání rozeslány (připomínkování
bereme stále jako průběžný proces)
» Zásadní změny v kapitole 2.3 Vazby na strategické dokumenty a 2.4 Typ plánovaných
operací.
Kapitola 2.3
Rozpracovává se podrobněji vazba na RIS 3 strategie a NECP.

PSÚT draft v 1.6
Kapitola 2.4
Oblasti podpory za ÚK, KVK a MSK – včetně typových intervencí – je zde řada překryvů
– cílem je ve FST zaměřovat se na projekty komplexní, které nejdou běžně podpořit, případně
propojovat ve vazbě na transformaci a tím odlišovat od ostatních zdrojů.
Oblasti podpory doplněny o:
» specifické cíle,
» hlavní CS,
» typy příjemců,
» schémata podpory,
» předpokládané synergie s dalšími zdroji.

PSÚT draft v 1.6
Co se bude dopracovávat
» Seznamy produktivních investic VP – probíhá hodnocení předložených analýz zaměstnanosti,
s EK bude řešena odpovídající struktura
» Seznamy strategických projektů – byl zahájen hodnotící proces, předpoklad konání PS při
RSK v první polovině července 2021
» Vhodné ukazatele výstupů a výsledků – v závislosti na nastavených typových intervencích a
také v závislosti hodnocení strategických projektů
» II. a III. pilíř
• Přehledy produktivních investic a také návrhy strategických projektů budou využity pro
identifikaci vhodných témat k podpoře v rámci těchto částí MST

Pracovní skupiny, náhledy projektů, koordinace
•
•

•
•

PS při RSK, dle charakterů odevzdaných projektů v každém kraji tedy mohou být mírně
odlišné.
Strategické projekty – byl realizován seminář pro hodnotitele a na 12. 5. 2021 je plánován
další. Stávající seznamy projektů - probíhá nyní posuzování, zda mají atribut SP. Překryvy s
produktivními investicemi VP, běžnými investicemi podporovanými z FST a také posouzení
překryvů s OP. Dále také posouzení DNSH.
Analýzy zaměstnanosti – formální kontrola, zda správný formulář je na krajích – MMR a
MPSV – posouzení relevantnosti uvedených dat.
Přehled počtů projektů za jednotlivé kraje (průběžně se aktualizuje):
Typ projektu

ÚK

MSK

KVK

Strategické projekty

49

65

46

Produktivní investice

31

19

8

Děkuji za pozornost
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