Zápis
6. jednání Transformační platformy
Fondu pro spravedlivou transformaci
Datum a čas:
3. září 2021 od 12:30 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 a představil program jednání.
Požádal členy TP o diskusi v rámci platformy, která k tomuto účelu byla zřízena nebo přímo s gestory
MMR/MŽP – pro debatu je vytvořen dostatečný prostor, materiály i relevantní kontakty jsou členům
k dispozici, od počátku zpracování je celý proces neformálně konzultován se zástupci EK a podporován
odborným konsorciem v rámci technické pomoci.
2. Informace o aktuálním stavu PSÚT
D. Koppitz (MMR) představil aktuální stav PSÚT:
• Dokument je aktuálně v MPŘ – požádal členy TP o zaslání připomínek do 13. 9. 2021
• Přelom září/října 2021 by měl být PSÚT předložen vládě ČR pouze pro informaci
(prozatím není dokončen proces SEA)
• Přelom 2021/2022 - PSÚT bude předložen vládě ke schválení společně s OP ST.
3. Upravená struktura PSÚT – obsah plánu, prioritní oblasti podpory
M. Soukup (MMR)
- Plán spravedlivé územní transformace – PSÚT verze 1.8 + přílohy obsahuje mj.:
• Kapitola 2.4 Typ plánovaných operací
• Konkrétní příklady intervenční logiky – ÚK, MSK, KVK
• Rozdělení alokace FST, struktura alokace dle krajů (průběžná verze)
• Rozdělení alokace na jednotlivé oblasti podpory a postupně na jednotlivé specifické cíle
• Proces hodnocení projektů pro vstup do PSÚT dle metodiky hodnocení SP
• Produktivní investice VP
• Potenciální strategické projekty
T. Burdych (MMR)
- Shrnutí výstupu poradenství ze SRSP – ukončování projektu poradenství, dopracovávají se
poslední výstupy (reporty D4 a D5)
- Prioritní oblasti podpory dle krajů a poradenství – ÚK, MSK, KVK.
Blíže viz prezentace.
D. Koppitz (MMR)
- Náměty vzešlé z poradenství byly z velké části zapracovány do jednotlivých transformačních
plánů.

4. Informace o aktuálním dění z regionů – rozdělení alokací, prioritní oblasti
D. Štvrtňová, P. Sliwková (MSK)
- Změny v transformačním plánu MSK – doplněna intervenční logika, výstupové a výsledkové
indikátory, doporučení technické asistence, přehled typů operací
- 13 prioritních strategických projektů + brownfieldy + produktivní investice
- Indikativní rozdělení alokace OP ST: SP 9,6 mld. Kč, brownfieldy 2,3 mld. Kč, ostatní 7 mld. Kč
- Zastřešující projekty; Síťové řešení Vodíkový region; Tematické výzvy
- Prioritní oblasti MSK:
• Prostředí 47,9 %; Podnikání 28,9 %; Lidé 23,1 %
- Aktuální dění v MSK:
• Veřejné projednávání strategických projektů (Karvinsko, Ostravsko, Frenštátsko)
• Kontrolní dny s nositeli SP – upřesnění stavu přípravy, zájem o předvýzvu SF ŽP
• Komunikace s EIB – propojení nositelů projektů vhodných pro III. pilíř
• 23. 9. 21 Webinář k metodě Design & Build
• 30. 9. 21 Konference Evropské příležitosti pro transformaci a rozvoj MSK, Obchodně
podnikatelská fakulta v Karviné
• 12. 10. 21 Evropský výbor regionů (téma transformace).
Blíže viz prezentace.
Diskuse:
D. Petr (CzechInvest): Byla zmíněna alokace, podpora na přípravu projektů v transformačních
projektech bude jako uznatelný náklad? Např. aby nositelé dostali zaplacené i konzultační týmy, než
se začnou tvořit projektové dokumentace.
Z. Karásek (MSK): Finanční prostředky jsou určeny na podporu projektové přípravy obcí do jiných OP,
které přinášejí další hodnotu k transformaci. Pokud jde o brownfieldy předpokládáme použít tyto finance
(2,3 mld. Kč) na finanční nástroj, který byl zmiňovaný. Např. Diamo s.p. provádí sanace podzemí, v první
fázi je to za peníze státní, v druhé fázi by měla vznikat SPV, my vložíme peníze do developerské
infrastruktury a následně v tom podniku budeme nabízet a hledat investory pro finální využití.
D. Koppitz (MMR): Na podporu projektové přípravy očekáváme zapojení technické pomoci v rámci OP
ST. Bližší plány představí R.Leistner Kratochvílová (MŽP).
J. Nedrdová (ÚK)
- Aktuální informace z ÚK
- Doporučení RSK ÚK
• 50% finanční alokace OP ST na strategické projekty (7,9 mld. Kč)
• Zastropování – max. výše podpory na 1 strategický projekt ve výši 50 mil. EUR
- Strategické projekty byly schváleny RSK dne 30. 06. 2021, celkem bylo schváleno 11 projektů,
z toho 10 s prioritou 1
- Plán Transformace ÚK (dále jen „PTÚK“) – oblasti zájmu (priority), specifické cíle
- Rozdělení alokace Prioritní osy ÚK OP ST na oblasti zájmu (priority) PTÚK
- Rozdělení alokace Prioritní osy ÚK OP ST na specifické cíle PTÚK
- Co se plánuje:
• Jednání s Národní rozvojovou bankou (dále jen „NRB“) o nastavení finančních nástrojů,
uvažuje se i o krajském dotačním programu na kvalitní přípravu projektů
• 7. 9. 21 Jednání RSK+ k alokaci za ÚK
• 9. 9. 21 Setkání s nositeli strategických projektů
• 23. - 24. 9. 21 Podnikatelské fórum, zde také budou představeny strategické projekty
• V kraji se zpracovává Vodíková strategie
• V přípravě: rozhovory s předkladateli SP, kteří jsou na seznamu; informace do médií.
Blíže viz prezentace.
Diskuse:
D. Ružík (MF): Dotaz na projekt Animace pro MAS, nemůže dojít k překryvu s aktivitami financování
z jiných OP?

J. Nedrdová (ÚK): Diskutovalo se na PS i na jednáních RSK, že MAS získávají prostředky z OP TP na
přípravu území k financování z dotací, ale byli jsme ujištěni, že je to vhodná synergie v tématech, která
podporuje ST v oblasti komunitní energetiky. Je důležité vymezení i z hlediska předpisů.
D. Koppitz (MMR): Vše musí věcně směřovat do transformačního plánu, zdroje jsou určeny na
vypořádání se s odklonem od těžby a využití uhlí. Je nutné zamezit duplicitám.
V. Franta (KVK)
- Plán spravedlivé územní transformace KVK 5.0 – základní přehled změn oproti verzi 4.0
- Přehled doporučených strategických projektů
- Rozdělení alokace podle plánu spravedlivé územní transformace KVK – verze 5.0 návrh bez
započtených strategických projektů; Limitující faktory návrhu rozdělení alokace
- Rozdělení alokace do programů
- Rozdělení alokace pro strategické projekty – odhady na základě projektových předběžných
studií
- Plánované kroky KVK:
• Vypořádání odvolání a námitek nositelů nevybraných strategických projektů
• Vyhodnocení schůzek s nositeli všech projektů předložených do výzvy
• Pokračování v komunikaci a spolupráci s nositeli projektů, zapojení nositelů projektů do
následných kroků při přípravě OP ST
• Podpora absorpční kapacity území
• Participace veřejnosti na finální podobě OP ST
• Spolupráce s MŽP a MMR na přípravě OP ST
• Intenzivní práce na přípravě SP – za podpory MŽP
• Zapojení Výboru pro regionální rozvoj; PS Platforma pro transformaci KVK a Komise
pro transformaci regionu FST a energetiku do příprav OP ST a další.
Blíže viz prezentace.
D. Koppitz (MMR): Je dobře, že se diskutuje i s nositeli, kteří neuspěli, je potřeba pro ně hledat jiné
varianty financování. NRB i EIB avizují svoji připravenost ke spolupráci. Jsou před námi další kroky a
regiony popsaly, že plánují další veřejná projednávání. Tato veřejná projednávání považujeme za dobrý
krok pro širší zapojení veřejnosti. Probíhá také proces SEA.
K představeným transformačním plánům nebyly vzneseny žádné další dotazy.
5. Aktuální informace z MŽP k přípravě OP ST a tematickým pracovním skupinám

-

R. Leistner Kratochvílová (MŽP)
Připravujeme jednání tematických pracovních skupin – celkem 9 skupin, již proběhlo 1. setkání
TPS 8 Trh práce a další budou následovat
Podpora projektových týmů určitě bude, vše bude předmětem dalšího jednání, navzájem se
inspirujeme i s kolegy ze Slovenska
Návrh programového dokumentu: 7 specifických cílů, ve všech krajích stejné cíle, které se
mohou obsahově lišit; SP jsou přiřazeny k jednomu SC podle převažujícího smyslu projektu.
Harmonogram:
• Kromě tvorby samostatného programového dokumentu Výzva pro podporu přípravy
strategických projektů ve finálním stadiu
• Stanovisko SEA nejdříve koncem roku, na to se bude vázat předložení na vládu
• Nejdůležitější nyní bude dialog s EK – mj. návrh implementace SP.
Blíže viz prezentace.

6. Diskuse
D. Ružík (MF): Kdy můžeme očekávat návrh OP ST k připomínkám? Harmonogram OP se posouvá,
co se týče intervenční logiky, bylo zanalyzováno, zda záměry nebudou vyžadovat nějaká specifika
monitorovacího systému?

R. Leistner Kratochvílová (MŽP): Jsme v kontaktu s dalšími kolegy, řešíme to společně s nimi,
nemyslíme, že by bylo nutné něco specifického zapracovávat pro náš OP, chceme využít stávající
monitorovací systém. OP k připomínkování – nejdříve odladíme v interním řízení, pro informaci to půjde
k 30. 9. 2021 na vládu jako pracovní dokument. Řádné připomínkové řízení – termín zatím nelze
konkrétně sdělit.
7. Shrnutí a závěr
D. Koppitz (MMR)
Poděkoval za účast a konstruktivní debatu a požádal členy za zaslání připomínek do 13. 9. 2021 (do
15. 9. 2021 probíhá MPŘ). Předpoklad dalšího setkání Transformační platformy cca v říjnu/listopadu
v závislosti na vypořádání připomínek, projednání ve vládě a diskusi s EK.
________________________________________________________________________________
Prezentace z jednání jsou dostupné na webových stránkách:
Dotace EU/uhelne regiony_Transformační platforma_Prezentace

