Zápis
7. jednání Transformační platformy
Fondu pro spravedlivou transformaci
Datum a čas:
18. listopadu 2021 od 10:00 hod.
Forma jednání:
online via MS TEAMS
_________________________________________________________________________________
1. Úvodní slovo a projednání programu
D. Koppitz (MMR) přivítal všechny přítomné, představil hosty, poděkoval za dosavadní spolupráci při
přípravě PSÚT (dále jen „Plán“) a představil program jednání.
2. Informace o aktuálním stavu Plánu
D. Koppitz (MMR)
− Probíhají jednání s EK, byla zaslána anglická verze ke konzultacím, příští týden očekáváme
první neformální reakce k celému Plánu. Nejsilnější debata se nyní týká podpory menších
subjektů a poměru aktivit ESF vůči čistě investičním aktivitám.
− Poděkoval krajům za účast na jednání Uhelné komise, kde zaznívaly největší výzvy k propojení
na II. a III. pilíř celého mechanismu a k predikcím dopadů odklonu od uhlí na zaměstnanost v
regionech. Na úrovni EK jsou v procesu schvalování Plány spravedlivé územní transformace
Rakouska a Řecka.
− Plán byl předložen vládě v režimu pro informaci, samotné schválení dokumentu se bude týkat
nové vlády současně se schvalováním Operačního plánu Spravedlivá transformace (dále jen
„OPST“).
− Plánují se další workshopy v regionech s cílem zlepšit informovanost veřejnosti a jejího většího
vtažení do diskuze k procesu transformace.
− Za MMR byla podána žádost TSI při EK s cílem posílení absorpční kapacity v regionech a
podpory subjektů a aktivit, které nemohou být přímo podpořeny z OPST včetně vazby na
strategii RE:START.
− NRB je významný partner do debaty o finančních nástrojích v rámci I., II. a III. pilíře.
M. Soukup (MMR)
− Plán:
• Probíhá diskuse s EK, definování podílu ESF aktivit na jednotlivých typových
intervencích – rozvoj vzdělání, rekvalifikace, rozvojové a výzkumné aktivity.
• Na základě požadavku EK došlo k detailnějšímu popisu ESF aktivit v Plánu a ve
spolupráci s regiony byly definovány prioritní oblasti jejich realizace. Z celkového
kontextu ESF aktivit podíl v oblasti vzdělávání a sociální oblasti tvoří v Plánu 19,7 %.
Prostředky FST představují pro uhelné regiony další zdroj k již existujícím či
připravovaným zdrojům, které budou i díky strategii RE:START obsahovat zvýhodnění
určené pro tyto regiony a zajišťující podporu klíčových oblastí spadajících do ESF.
− Harmonogram Plánu:
• Říjen-listopad 2021 – materiál finalizován a projednán vládou ČR v režimu pro
informaci.
• Probíhá propojení s OPST – 16. 11. 2021 vyhlášena výzva na předprojektovou přípravu
strategických projektů.
• Listopad – Plán přeložen do anglické verze a předložen EK.
• Září–listopad – probíhají tematické pracovní skupiny (pořádá MŽP), koordinační
schůzky s MŽP a kraji.

•
•

Leden/únor 2022 – Plán ke schválení na vládu ČR společně s OPST, následně
schválení ze strany EK.
MMR společně s MŽP a kraji organizuje semináře v regionech: 04.11. proběhl v KVK,
30.11. plánován v ÚK a na 01.12. v MSK – členové Transformační platformy jsou
srdečně zváni.

3. Představení OPST
J. Kříž (MŽP)
− Od posledního jednání Transformační platformy, došlo k velkému posunu v přípravě OPST. I
díky vzájemné spolupráci krajů a jednotlivých resortů. Je potřeba vyzdvihnout průběžnou
komunikaci s EK a konzultace s NRB při přípravě finančních nástrojů.
− Informoval o podrobnostech vyhlášení výzvy na předprojektovou přípravu strategických
projektů, kdy se čeká na velký zájem ze strany žadatelů a zároveň získáme aktuální informaci
o zralosti připravovaných projektů.
R. Leistner Kratochvílová (MŽP)
− Představila strukturu programu a programového dokumentu OPST.
• Podporovaná opatření SC jsou obecná, podpora by měla být koncentrovaná na
nejdůležitější témata a nevytlačovat ostatní programy.
• Prozatím nejsou do detailu rozpracované alokace a cílové hodnoty ukazatelů.
• Budou se dopracovávat informace k zastřešujícím projektům.
• Shrnutá témata do 7 specifických cílů.
− Strategické projekty – seznam 35 doporučených projektů jako příloha dokumentu.
− Zastřešující projekty – s kraji probíhá finalizace konkrétního zaměření, konzultace s MF.
− Finanční nástroje – probíhají diskuse o konkrétním nastavení s regiony a NRB.
− Harmonogram – 2. Q 2022 – monitorovací výbor, následně vyhlášení výzvy na strategické
projekty, pak výzva na zastřešující projekty, navazovat budou tematické výzvy, poslední budou
finanční nástroje (může se změnit).
Dotazy z chatu:
P. Farkač (ČSZE): Dotaz na finanční plán aktuálního dokumentu k OPST, který předpokládá alokaci
více než 250. mil. EUR ještě v roce 2021 se dotazuje, jak je to zamýšleno v situaci, kdy není ještě OPST
schválen.
Odp: J. Kříž (MŽP): Peníze nepropadnou, na alokaci se uplatňuje pravidlo N+3, posunou se dál,
musíme pak uplatnit závazek, do kdy tu alokaci čerpat.
Odp: D. Ružik (MF): Alokace roku 2021, která spadá pod NG EU, se rozdělí na dvě ½ a přidělí se do
roku 2022 a 2023. Jak alokace z víceletého finančního rámce, tak závazek z roku 2021 se rozpustí do
následujících 4 let, bude potřeba požádat o změnu finančního plánu programu.
P. Farkač (ČSZE): Aktuálně se předpokládá, že zhruba 1,25 mld EUR bude alokováno během
následujících 3 let, tzn. do 2024. Máme z nějakého šetření znalost, zda tomu odpovídá i absorpční
kapacita připravovaných tematických výzev a SP?
Odp: M. Soukup (MMR):
V rámci předpokládané realizace strategických projektů i přípravy finančních nástrojů je čas jedním
z významných rizik. Dle dostupných informací z regionů očekáváme odpovídající absorpční kapacitu.
Je snaha připravit nástroje, které pomohou s iniciací dalších projektů, o kterých ještě nevíme. Cílem je
splnit časové milníky, které jsou pro OPST dané.
J. Novotný (RHSD KVK): Strategické projekty ve vazbě na podnikání by měly být drobné dotace pod
limit OP TAK? Zastřešující projekty by měly mít horní limit 200 tis. EUR?
Odp: R. Leistner Kratochvílová (MŽP): Chceme dodržet tento limit, ale aby podpora byla co
nejjednodušší, byla by to podpora de minimis, v souladu s limitem OP TAK.
Odp. J. Hlaváček (MŽP): Limit 5 mil. Kč byl maximální, ale záleží na konkrétní oblasti, např. v oblasti
inovačních voucherů je potřeba nastavit rozmezí mezi OPST a OP TAK, aby nedošlo k překryvům. Po

dohodě s MPO se nabízí, že OPST bude pokrývat i ty drobné podpory, které se do OP TAK nevejdou.
Tento způsob není univerzálním pravidlem, jedná se spíše o návod, jak o tom uvažovat při nastavování
zastřešujícího projektu.
4. Aktuální informace k zastřešujícím projektům1 a dalším nástrojům
P. Pizinger (KVK)
− Snaha o nastavení oblastí dle absorpční kapacity v území, aby byla nastavena infrastruktura
k efektivnímu čerpání a také, aby bylo vše administrativně zvládnutelné.
− Představení čtyř oblastí podpory:
• Podnikání – cesta osvědčených voucherů, od firem jsou vnímané jako rychlý a
efektivní nástroj.
• Digitalizace – posílení digitální úrovně z území, softwarová řešení.
• Lidé a dovednosti – podpora přes školský systém, zaměření na zlepšení situace ve
školství, náborové příspěvky, podpora talentů a kreativity, podpora oborů, které by měly
do budoucna v kraji vyrůst a absolventi budou mít v kraji uplatnění.
• Zaměstnanost, děti a mládež – zamýšleno hlavně v rovině sociálního vyloučení –
zatím velmi otevřené téma, problematika překryvu s ostatními OP.
− Probíhají jednání s NRB ohledně finančních nástrojů, hledá se systémové řešení.
J. Nedrdová (ÚK)
− Příprava zastřešujících projektů na úrovni ÚK, jedná se o sérii nástrojů ve formě programů,
které budou flexibilní z pohledu jednoduché administrace žádostí.
− Oblasti podpory:
• Podpora podnikání – digitální a asistenční vouchery, PILOT, startup vouchery,
vouchery pro začínající firmy, Y-nnovate.
• Kreativní průmysl – vylepšení produktu pro MSP, audiovizuální tvorba, architektura,
urbanismus, krajina.
• Příprava projektové dokumentace – klimatické vouchery, cirkulární vouchery, obnova
území.
− Uplatnění finančních nástrojů pro MSP řeší s NRB, předběžná alokace 300 mil. Kč.
− Ověřování absorpční kapacity v území, monitoring přípravy SP – diskuse s nositeli.
Z. Karásek (MSK)
− Celkem 6 zastřešujících projektů:
• PODREG – Podnikání;
• Podpora kulturních a kreativních průmyslů v MSK – Podnikání;
• Global Experts – Výzkum, vývoj, inovace;
• Podpora přípravy projektové dokumentace – Nová energie;
• Cirkulární voucher – Oběhové hospodářství;
• Podpora přípravy projektové dokumentace – Obnova území, Oběhové
hospodářství.
− Příprava finančního nástroje – v jednání návrh na postupné převedení až 2,3 mld. Kč do
finančních nástrojů, pomoc při developmentu strategických brownfieldů na území dolů.
− Jednání s EIB – 2 velké projekty do III. pilíře – Výstavba koncertního sálu v Ostravě a Rozvoj
technologického parku, které spravuje Inovační centrum MSK.
− Schůzky s nositeli strategických projektů budou realizovány ve dnech 22. a 24. 11. – zde by
měli být zapojeni kolegové z MŽP a SFŽP.
− Všichni nositelé projektů byli informováni o výzvě na předprojektovou přípravu.
D. Koppitz souhlasí s J. Křížem o velkém posunu přípravy OPST. Finanční nástroje je potřeba dále
řešit nejen s NRB, ale i příslušnými resorty. Poslední velké téma je III. pilíř a spolupráce s EIB. Debata
musí probíhat na půdorysu konkrétních, rozpočtově náročnějších projektů.

5. Diskuse

1

V minulém období označovány jako grantová schémata.

Z. Vondrová (CDE): Kam v rámci schématu OPST zapadají zastřešující projekty krajů? V dřívějším
návrhu se hovořilo o strategických projektech, grantových schématech a tematických výzvách.
Odp.: M. Soukup (MMR): Zastřešující projekty je nová terminologie pro grantová schémata, je to nové
označení, které se používá pro nové programové období.
Z. Vondrová (CDE): V rámci příprav OPST probíhala jednání tematických pracovních skupin, zajímá
mne skupina, týkající se obnovy území. Budeme přizváni, nebo už ta schůzka byla? Jaká by byla náplň
této pracovní agendy?
Odp: R. Leistner Kratochvílová (MŽP): Pracovní skupina byla už dříve ustanovena na MMR se
zaměřením k řešení opatření z RE:STARTu. Pro naplnění programu OPST dojde k převzetí výstupů
pracovní skupiny MMR na MŽP. Jednání na MŽP dosud neproběhlo.
Počítáme s tím, že na téma finančních nástrojů ještě zorganizujeme další společné jednání s kraji a
NRB.
J. Cienciala (Senátor): Jak je zajištěna kontinuita na novou vládu? Do jaké míry jsou noví členové
vlády, budoucí ministři, náměstci s touto problematikou seznámeni? Jsem příjemně překvapen, do jaké
míry se někteří senátoři angažují v této oblasti – návštěvy v regionech atd.
Odp. D. Koppitz (MMR): Připravujeme kontinuitu našich agend, kterou, jakmile to bude možné,
představíme novým členům vlády – strategii RE:START i přípravu Plánu považujeme za vysokou prioritu
a očekáváme, že tomu tak bude i nadále. Představíme celou genezi vývoje i naši vizi, jaká je pozice ČR
z hlediska útlumu těžby v návaznosti na zdroje. Věřím, že bude pokračovat jak strategie RE:START, tak
i Transformační platforma. Nejsilnějším východiskem je strategie RE:START. Podpora obou komor
parlamentu je určitě žádoucí a vítaná.
Je potřeba dále rozvíjet příležitosti v rámci pilíře II. a III. MST, je nutné zaujmout stanovisko k případné
další činnosti Uhelné komise. Musí pokračovat práce na vyrovnávání regionálních dispartit, jak se
postavíme k novým tématům, např. fit-for-55 apod.
J. Kříž (MŽP)
Kontinuita je nezbytná, harmonogram je daný, není časový prostor na přerušení, je připravena vize, jak
by se měl program vyvíjet, strategie byla komunikována i v Senátu ČR. Pokud by nyní byly navrhovány
razantnější změny, budeme to komunikovat jako velké riziko pro včasné spuštění programu.
6. Shrnutí a závěr
D. Koppitz (MMR)
Názory na celkové pojetí transformace všech třech krajů se mohou lišit, nicméně tlak na pomoc těmto
regionům by měl sílit a měli bychom jej komunikovat jednotně. Uděláme pro to s kolegy z MŽP i z dalších
resortů maximum.
Další jednání Transformační platformy se plánuje cca na leden příštího roku, až bude posun v dialogu
s EK a příslušné dokumenty budou připraveny k předložení ke schválení na vládu.
7. Úkoly
Jako podklad pro jednání byl rozeslán dne 9. 11. 2021 Návrh OPST, termín pro zaslání
připomínek, které budou průběžně postupovány MŽP je k této pracovní verzi do 30. 11. 2021.
Přílohy k zápisu:
✓
✓

Pracovní verze dokumentu OPST + připomínkový list
Alokace věcných priorit OPST

________________________________________________________________________________
Prezentace ze 7. jednání Transformační platformy jsou pro členy TP uloženy na:
Sharepoint - 7. jednání Transformační platformy
Prezentace jsou také dostupné na webových stránkách:
Dotace EU/uhelne regiony_Transformační platforma_Prezentace

