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Správa a zapojení zúčastněných stran
ÚLOHY 2A a 2B / Výstup 2 (konečný návrh zprávy)
Hlavní obsah
o Výstup 2 stanoví směr pro mechanismus správy a strategii zapojení zúčastněných stran v rámci provádění plánu spravedlivé
transformace (všechny tři pilíře JTM) v České republice

Zjištění, výzvy a výhledy
Mechanismus správy (Governance mechanism )
o Mechanismus řízení/správy je z velké části stanoven pro 1. pilíř JTM-MST, spolu s přípravou TJTP -PSUT (koordinovaný MMR) a OP JT
(koordinovaný MŽP);
o U pilířů 2 a 3 JTM je situace méně vyspělá (na národní úrovni i na úrovni EU). Tým odborníků však v této zprávě sestavil a rozšířil možné
možnosti nastavení správy a řízení obou pilířů;
o Dlouhodobá doporučení - pokud jde o příběh transformace, je nutný silný narativní přístup (průběžné a konečné hodnocení). Pokud jde o
sdílenou odpovědnost v prostředí správy a řízení, je žádoucí provést průběžné hodnocení výsledků na národní a regionální úrovni.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat strategickým projektům (interim a ex-post a hodnocení dopadů).
Zapojení zúčastněných stran (Stakeholder engagement)
o Proces zapojení zúčastněných stran pro Agendu spravedlivé transformace v České republice je v pokročilé fázi;
o Je však třeba zapojit malé hráče (inovativní malé a střední podniky, nevládní organizace, obce), mladé lidi a zástupce ze školství /
akademické obce;
o Doporučení - rovnováha mezi informacemi a aktivním zapojením, vytvoření komplexního dlouhodobého konceptu zapojení zúčastněných
stran a implementace širokého, otevřeného a plynulého toku informací a zpětné vazby, jakož i zajištění zapojení výše uvedených skupin
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Proces přechodu ke klimatické neutralitě
ÚLOHA 3 / Výstup 3 (koncept)
Hlavní obsah
o Výstup 3 představuje hodnocení procesu přechodu ke klimatické neutralitě v České republice. Analýza zahrnuje:
 Posouzení cílů v oblasti klimatu a klíčových přechodových kroků;
 Investiční potřeby a financování;
 Modelování dopadů a analýza přechodu klimatické neutrality na národní a regionální úrovni (hrubá přidaná hodnota, zaměstnanost,


CO2); a
Kvalitativní analýza (rozhovory se zúčastněnými stranami).

Zjištění, výzvy a výhledy

o
o
o
o
o
o

K dosažení cíle neutrality v oblasti klimatu v roce 2050 jsou ročně zapotřebí miliardy EUR, ale zdroje se liší v metodách a předpokladech
Cesta změny klimatu ještě není plně identifikována a definována, ale klíčoví hráči jdou kupředu
Dle modelování dopadů existují mezi regiony velké rozdíly v dopadu přechodu na klimatickou neutralitu
Potřeba sladit regionální strategie s klimatickou neutralitou a postupným ukončováním těžby a využití uhlí

Doporučení posílit povědomí zúčastněných stran o mechanismu spravedlivého přechodu
Další rozhovory (a navrhované workshopy) s nevládními organizacemi, malými a středními podniky, malými obcemi o příležitostech a
výzvách Spravedlivé transformace
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Zpráva o výzvách, potřebách a akčních plánech
ÚLOHA 4 / Výstup 4 (v procesu)
Podstatné jako vstup pro PSÚT
o Struktura / obsah
o Kontext (již vynaložené úsilí, národní přechod - dopady na uhelné regiony)
o Posouzení spravedlivé transformace pro regiony (výzvy, SWOT analýza)
o Akční plány spravedlivé transformace
o Typ potřebných operací
o Synergie a komplementarita s jinými programy
o Modelování (hrubá přidaná hodnota, zaměstnanost, CO2)
o Strategie zajištění zdrojů / capital raising strategy
o Sledování a vyhodnocování

Výzvy: Data

Jsme otevřeni jakýmkoli vstupům a návrhům.
Pokud máte návrhy na kontakty pro interview, kontaktujte nás.
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Tato prezentace byla vytvořena s finanční pomocí Evropské unie. Názory
vyjádřené v tomto dokumentu nelze v žádném případě považovat za
vyjádření oficiálního stanoviska Evropské unie.
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