Zápis
5. jednání Transformační platformy
Fondu pro spravedlivou transformaci
Datum a čas:
25. června 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 jednání, poděkoval za dosavadní
spolupráci při přípravě plánu a představil program jednání, který byl přijat bez připomínek. V průběhu
jednání bylo změněno pořadí projednávaných bodů.
2. Informace o aktuálním stavu PSÚT
D. Koppitz (MMR)
- Aktuální stav PSÚT
- Probíhající aktivity
M. Soukup (MMR)
- Plán spravedlivé územní transformace – PSÚT v. 1.7
• zásadní změny v plánu kapitola 2.4
• připravované přílohy k plánu
• informace k dopracování
- Proces hodnocení projektů pro vstup do PSÚT dle metodiky hodnocení SP
- Strategické projekty mimo seznam a produktivní investice
- Další postup při zpracování PSÚT – termín pro zaslání připomínek v rámci PŘ do 02.07.2021
- Harmonogram dalších kroků
Otázky k bodu programu:
Dotaz - G. Nekolová (HSR ÚK):
V seznamu produktivních investic byly některé projekty označeny a jsou u nich nejasnosti, které budou
dále řešeny. Je prostor pro dovysvětlení, doložení argumentace?
Odpověď M. Soukup (MMR):
Tyto projekty nejsou vyřazeny. Dotčené subjekty budou seznámeny s komentářem, aby se k tomu
mohly vyjádřit. Toto se bude dít ve spolupráci s kraji.
Dotaz K. Zindulková (CDE):
Budeme mít možnost SP i PI připomínkovat, ale aby tato činnost mohla být plnohodnotná, je potřeba
více informací z hlediska transformačního potenciálu a jejich dopadu na životní prostředí.
Odpověď M. Soukup (MMR):
Nebude problém nasdílet Analýzy zaměstnaností, komentáře považujte za nezávislé, U strategických
projektů byl transformační potenciál již posuzován a byla posuzována DNSH. U projektu, kde je
varování, to bude také možné nasdílet.
Dotaz P. Farkač (ČSZE):
Byl jsem přesvědčen, že členové Transformační platformy (dále jen TP) nemají žádným způsobem
hodnotit produktivní investice nebo ano?

Odpověď M. Soukup (MMR):
Členové TP mají právo vyjádřit připomínky, ale jde stále jen o záměry. Je možné tedy adekvátně
připomínkovat, ale ne přímo hodnotit. Je potřeba prodiskutovat, zda členové TP vidí nějaké riziko a my
ho poté můžeme promítnout do připravovaných výzev.
3. Možnosti II. a III. pilíře EIB a ČMZRB
J. Morawiec a P. Chovan (EIB)
- Mechanismus spravedlivé transformace (MST) v ČR a role EIB
- Financování a poradenství dostupné v rámci MST
- InvestEu + MST Pilíř II. (návrh)
- Podpora soukromého sektoru skupinou EIB – přímé a nepřímé financování
- Mechanismus spravedlivé transformace – Pilíř III. – veřejný sektor (návrh)
• Finanční nástroj EIB pro veřejný sektor pro projekty, které nemají žádnou jinou podporu
z EU
• Bude výzva a bude možné projekty přihlásit – první výzva předpokládaná 1. Q 2022
- Projektový cyklus MST a Poradenství
- Případová studie: Poradenské programy pro str. plánování – příklad z Rumunska a Bulharska
- Případová studie: EIB financování „transformačních“ projektů – příklad z Německa a SR
- Případová studie: Rámcový program pro Pardubický kraj a Udržitelná doprava v Plzni
V. Řehák (ČMZRB)
- ČMZRB jako národní rozvojová banka
- Výhody finančních nástrojů – EK vyžaduje, aby ziskové projekty byly financovány v rámci
návratového financování
- Pilíř I. Fond spravedlivé transformace
- Pilíř II. – InvestEu: základní otázka; obecný kontext; předběžné úvahy – možnosti financování
D. Koppitz (MMR)
Je důležité, že již probíhají konzultace ke konkrétním projektům a ověřování jejich potenciálu v rámci II.
a III. pilíře.
4. Informace o aktuálním dění z regionů – posun v transformačních plánech; výběr
strategických projektů
Z. Karásek (MSK)
- Výstupy hodnocení potencionálně strategických projektů
• Hodnotitelé – regionální a mimo regionální
• Stav hodnocení – předloženo 65 projektů – 23 doporučeno jako SP
- Transformační plán MSK
•
Transformační plán MSK – změny, prioritní směry a plnění plánu
•
Územní řešení v rámci OP ST a Síťové řešení v rámci OP ST
- Strategické projekty MSK – seznam schválených projektů
•
Strategické projekty kategorie 1 – zařazeno 13 projektů; kategorie 2 – 6 projektů,
kategorie 3 – 4 projekty a 4 projekty doporučené na tematickou výzvu
•
II./III. Pilíř Mechanismu spravedlivé transformace – projekty
•
Rozdělení alokace OP ST
- Finanční nástroj MSK – Alternativní investiční fond

V. Franta (KVK)
- Stav transformačního plánu KVK, shrnutí výzvy na strategické projekty
- Harmonogram procesu v KVK
- Strategické projekty v kategorii 1 – zařazeno 5 projektů; v kategorii 2 – 3 projekty, v kategorii 3
zařazeny 3 projekty
- Návrh na rozdělení alokace

J. Nedrdová (ÚK)
- Proces hodnocení strategických projektů, jednání pracovních skupin RSK ÚK
- Do výzvy přihlášeno celkem 49 projektů za 135,4 mld Kč (57 mld Kč prostředky OP ST)
- Výsledek jednání PS RSK: 42 Strategických projektů bylo zařazeno takto: v kategorii vysoká 15
projektů, v kategorii střední 17 projektů, v kategorii nízká 14 projektů
- Doporučení pro RSK ÚK – OP ST: max. 50 % fin. Alokace (7,5 mld Kč); zastropování max. výše
podpory na 1 SP ve výši 50 mil. EUR (PS VVI, PS Energetika); min. 1 projekt z každé oblasti
(pilíře) PTÚK:
- I. Podnikání, výzkum, inovace
- II. Kompetentní lidé
- III. Nová energetika a efektivně využívané zdroje
- IV. Revitalizovaná území 21. století
5. Představení aktuálního stavu Technické asistence ke zpracování PSÚT
O. Slach (Poradenství)
- Vypořádávání připomínek k podkladům, které jsme připravili – ze strany DG REGIO, DG
REFORM, DG CLIMA, MMR a regionů
- Nutno pamatovat, že PSÚT bude jen jeden a priorit nemůže být mnoho
- 3 klastry prioritních oblastí – priority vznikají na základě analýz, zkušeností ze zahraničí a
z komunikace s územím
• ekonomika podnikání a inovace
• udržitelné prostředí
• inkluze, prosperita a diverzita
6. Aktuální informace z MŽP k přípravě OP ST
R. Leistner Kratochvílová (MŽP)
- Rozdělení alokace do krajů (ÚK 15,8 mld Kč, MSK 18,9 mld Kč, KVK 6,3 mld Kč)
- Milníky čerpání finančních prostředků z OP ST
- 9 pracovních skupin MŽP – prioritní témata
- Harmonogram OP ST
7. Diskuse, shrnutí a závěr
Dotazy M. Hartych (NS MAS):
Dotaz na zástupce EIB – Investice pro samosprávy (III. pilíř) – byl jsem přesvědčen, že je přijatelné
pouze financování projektů, týkající se klimatické změny nebo k přechodu k uhlíkové neutralitě, stále to
platí?
Dotaz na zástupce MSK – Jak to v MSK máte s produktivními investicemi a alokacemi na produktivní
investice VP?
Dotaz na zástupce MŽP – Vznikají dva velké vodíkové projekty v ÚK a v MSK – budete hlídat, aby si
projekty nekonkurovaly a nešly proti sobě, aby tam byla přidaná hodnota spolupráce, a aby se z jednoho
OP nepodporovaly dva podobné projekty?
Odpověď P. Chovan (EIB):
EIB od roku 2019 přijala novou úvěrovou politiku a profiluje se jako klimatická banka EU, ale neznamená
to, že by nefinancovala i jiné projekty, které klimatické změny podporují v menší míře. Cílem je, aby
projekty, které banka podporuje alespoň z 50 %, měly aktivity směřující ke snižování negativních
klimatických dopadů. Budeme se na to dívat individuálně projekt od projektu, ale nemusí to být pouze
100 % klimaticky zaměřené projekty.
Odpověď M. Šůstková (MSK):
Máme rezervovanou alokaci 3 mld Kč a plánujeme podporu formou tematických výzev.
Odpověď J. Kříž (MŽP):
Mělo by docházet k přenosu dobré praxe, sdílení informací z projektů. Možná to i propojit s vodíkovou
strategií, která vzniká v rámci MPO. Pro nás je vodík nové téma a je potřeba to mezi sebou provazovat
a zajistit, aby projekty byly komplementární.

Dotazy P. Vokáč (AMSP ČR):
V rámci verze 1.7 jsem nenašel strategii pro MSP 21+, kterou dělalo MPO s EIB.
Když hovoříme o MSP, jsou také i živnostníci do toho zahrnutí nebo to má implicitně navazovat?
V předposlední prezentaci byl zmíněn entrepreneurial ekosystém jako významný prvek. Našel jsem
velkou řadu prvků, které do toho spadnou u jednotlivých krajů, avšak celkové zhodnocení a požadavek
na změnu v dokumentu chybí.
Odpověď D. Koppitz (MMR):
V doplnění vazby na strategii MSP nevidíme problém. Živnostníci jsou součástí ekosystému podpory
MSP. Jak se na to bude dívat OP ST, to je otázka na p. náměstka Kříže. Podnikatelský duch by za nás
v příběhu určitě měl být.
Další odpověď O. Slach (Poradenství):
V rámci diskusí s EK se bavíme o podpoře podnikání živnostníků v oblasti sektoru služeb. Ti hrají roli
v regionech, podnikavost jde i směrem ke klasickým živnostníkům. Analýzy vycházejí z RE:STARTU a
v rámci strategie RE:START je na tuto oblast myšleno. Mluví se o podpoře pracovních míst a
živnostenských činností v méně znalostně náročných segmentech (řemesla a služby). My to jako prioritu
máme, ale některé aktivity, které jsou připravované, nejsou vždy evidence-based.
Další odpověď V. Franta (KVK):
Souhlasím s expertním názorem, který tady zaznívá. My na živnostníky myslíme v rámci tematických
výzev, máme je jako cílovou skupinu a vnímáme, že FST má být zaměřen i na podporu živnostníků.
J. Straka (DG REGIO).
Upozorňuji na to, že nařízení FST primárně zdůrazňuje roli MSP a jako dodatečnou vidí roli VP. Logika
by tedy měla být – MSP a mikropodniky jako první, a poté podpořit VP. Logika JTF je opačná, než ten
dotaz směřoval. V prezentaci se několikrát objevoval sektor zdravotnictví, ten v nařízení není nikde
explicitně zmíněn jako uznatelný. JTF s jeho podporou nepočítá.
O. Slach (Poradenství):
Bylo to spíše myšleno ve vztahu odvětví s potenciálem a tvorba pracovních míst a podpora podnikání
ve zdravotnictví. Ne podpora nákupu přístrojů.
D. Koppitz (MMR):
Je potřeba o těchto odvětvích mluvit i přesto, že nařízení FST k nim nesměřuje, ale jsme si vědomi, že
zdravotnictví není mezi podporovanými oblastmi. Otázka MSP by měla být v plánech explicitní a více
viditelná a je potřeba tam dostat více dat, které obhájí intervence a zároveň celou ekonomickou složku
MSP. Diskuze o VP je však nevyhnutelná s tím, že má být maximálně otevřená a analyticky podložená.
Závěr:
D. Koppitz (MMR)
Poděkoval za účast a za zaslání připomínek do 2. 7. 2021. Předpoklad dalšího setkání Transformační
platformy, cca v druhé polovině července. Rozloučil se všemi přítomnými a ukončil jednání.
Úkoly, termíny:
Nositel

Úkol

Termín

Členové TP

Zaslání připomínek k verzi PSÚT 1.7

02.07.2021

M. Soukup

Doplnění vazby na strategii MSP 21+ do PSÚT

do verze 1.8

MMR

Zaslání seznamu produktivních investic

splněno

MMR

Zaslání náhledu strategických projektů

průběžně

Prezentace z 5. jednání Transformační platformy jsou pro členy TP uloženy na:
Sharepoint – Transformační platforma – 5. jednání 25.06.2021 – Prezentace z jednání.
Prezentace jsou také dostupné na webových stránkách:
Dotace EU/uhelne regiony_Transformační platforma_Prezentace

