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Harmonogram

• 08/2021 Finalizace textu PSÚT 
» Rozsah v souladu se šablonou danou Nařízením

» Zpracování odpovídajících příloh

» Ukončeno VPŘ, ukončeno MPŘ

• 09/2021 - průběžně – pokračování Tematických pracovních skupin 

• 09/2021 - PSÚT bude předložen vládě ČR v září 2021 – pro informaci

• 2021/2022 – PSÚT ke schválení na vládu ČR společně s OP ST



PSÚT v1.8

PSÚT – textová část zkrácena dle šablony – limity v počtu znaků.

Základní informace jsou součástí příloh. 

Klíčové přílohy:

• Rozdělení alokace FST.

• Intervenční logika oblastí podpory.

• Vazba na strategické dokumenty.

• Prioritní oblasti v rámci transformace (podrobný popis intervencí a také
návrhu na rozdělení alokací) – tematické výzvy, zastřešující projekty,
strategické projekty, finanční nástroje.



PSÚT – Intervenční logika

• Zpracována pro každou oblast podpory – vychází se z existujících 
strategických dokumentů a analýz a také návrhů transformačních plánů 
jednotlivých krajů 

• Popisuje – základní situační analýzu, definuje příčiny problémů a aktivity, 
které by měly směřovat k jejich odstranění

• Součástí je také návrh monitorovacích indikátorů  

» Vychází se z textu Nařízení a reflektují se i doporučení ze strany 
poradenství 

» Diskuse o zúžení jejich výčtu – pro jednoduší sledování



PSÚT – rozdělení alokace FST

• Celková alokace pro Českou republiku byla stanovena na 1,64 mld. eur. 

Při kurzu 26 Kč/euro tak Fond pro spravedlivou transformaci disponuje částkou 42,7 mld. Kč. 

Po odečtení prostředků na technickou pomoc si kraje rozdělí celkem 1,58 mld. eur, respektive 41 
mld. Kč.

• Tabulka 1: Rozdělení alokace Fondu pro spravedlivou transformaciPodíl na alokaci Alokace Intenzita podpory

Karlovarský kraj 15,3 % 6,3 mld. Kč 21 221 Kč/obyvatel

Ústecký kraj 38,6 % 15,8 mld. Kč 19 271 Kč/obyvatel

Moravskoslezský kraj 46,1 % 18,9 mld. Kč 15 682 Kč/obyvatel



PSÚT – Struktura alokace dle krajů (průběžná verze)
Ústecký kraj
Oblast podpory Alokace Specifické cíle

Podnikání, výzkum, 

inovace 32,3 %

11,79 % SC 1.1 Zvýšení inovační výkonnosti regionu, posílení výzkumné a inovační kapacity s důrazem na oblasti 

specializace kraje

2,85 % SC 1.2 Zvýšení konkurenceschopnosti MSP

16,08 % SC 1.3 Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví pro transformaci ekonomiky

1,58 % SC 1.4 Rozvoj kulturních a kreativních odvětví a jejich zapojení do celkového rozvoje kraje

Kompetentní lidé a Smart 

region 25,46 %

5,06 % SC 2.1 Zlepšení přístupu ke kvalitním službám a infrastrukturám formálního a dalšího vzdělávání 

v oblastech specializace kraje

15,09 % SC 2.2 Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce

2,53 % SC 2.3 Vyšší využití digitalizace pro efektivní a srozumitelné veřejné služby občanům

2,78 % SC 2.4 Zvýšení sociální soudržnosti a komunitní rozvoj v obcích

Nová energetika a 

efektivně využívané zdroje 

23,77 %

8,10 % SC 3.1 Rozvoj znalostí, technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii

11,62 % SC 3.2 Rozvoj nových energetických odvětví

1,42 % SC 3.3 Rozvoj komunitní energetiky

2,63 % SC 3.4 Efektivnější využívání zdrojů, přechod k oběhovému hospodářství

Revitalizovaná území 21. 

století 16,57 %

14,83 % SC 4.1 Zlepšení využitelnosti území dotčeného těžbou uhlí pro nové aktivity

1,74 % SC 4.2 Vyšší využití a transformace potenciálu průmyslového dědictví regionu



PSÚT – Struktura alokace dle krajů (průběžná verze)
Karlovarský kraj

Oblast podpory Alokace Specifické cíle

Tradice 11 % SC 1.1: Začínající podnikání

SC 1.2: Transformace firem

Inovace 19 % SC 2.1 Výzkum, vývoj a inovace
SC 2.2 Kreativita a design
SC 2.3 Digitalizace a nové produkty

Znalosti 18 % SC 3.1 Kvalitní vzdělání
SC 3.2 Rekvalifikace

Spolupráce 16 % SC 4.1 Kulturní a přírodní dědictví
SC 4.2 Nikdo není vyloučen

Regenerace 8 % SC 5.1 Regenerace brownfieldů a starých ekologických zátěží

SC 5.2 Regenerace krajiny a nové zemědělství

SC 5.3 Zelená města a obce

Energie a materiály 28 % SC 6.1 Nová energie

SC 6.2 Úspory energie

SC 6.3 Toky hmoty a recyklace

SC 6.4 Přechod k oběhovému hospodářství/cirkulární ekonomice



PSÚT – Struktura alokace dle krajů (průběžná verze)
Moravskoslezský kraj
Oblast podpory Alokace Specifické cíle

Nová energie 6,1 % SC 1.1. Zvýšení podílu nízkoemisních a obnovitelných zdrojů energie včetně investice do 
technologií, systémů a infrastruktur pro čistou energii 

SC 1.2 Rozvoj vodíkových technologií v MSK

Nové využití území 35,1 % SC 1.1. Revitalizace pohornického území Karvinska a JIH 
SC 2.1. Revitalizace území po těžbě a průmyslové činnosti pro nové využití

Zelený průmysl 15,8 % SC 3.1. Produktivní investice do tradičních průmyslových podniků, které vedou k transformaci
směrem k nízkouhlíkové ekonomice

Nové podnikání 5,8 % SC 4.1: Podpora MSP včetně start-upů, která vede k hospodářské transformaci, modernizaci, 
nízkouhlíkové ekonomice včetně rozvoje inteligentní specializace

Kompetentní lidé 7, 6 % SC 5.1 Zvýšení zaměstnanosti a uplatnitelnosti osob na trhu práce 

SC 5.2 Rozvoj infrastruktury pro zlepšení přístupu ke vzdělávání, odborné přípravě a podnikání 

a celoživotnímu učení

Inovační ekosystém 15,5 % SC 6.1 Budování inovačního ekosystému v MSK s vazbou na prioritní témata inovační strategie 

kraje 

SC 6.2 Investice do posílení kapacity a spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a technologických 

inovací

Digitální a kreativní region 7,3 % SC 7.1 Investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení 

SC 7.2 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Cirkulární ekonomika 6,7 % SC 8.1 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství



PSÚT – Produktivní investice VP

• Oblasti podpory počítají primárně s podporou produktivních investic a dalšího poradenství
pro MSP.

• Diskuze ve vztahu k VP – nutnost vytvoření seznamu a argumentace zachování pracovních
míst.

• Posouzení předložených analýz zaměstnanosti a jejich vazby na regionální trh práce
(MPSV/ÚP).

• Jedná se o indikativní seznam možný investic, nebylo provedeno detailní vyhodnocení jednotlivých
projektů. Před poskytnutím podpory musí každý projekt detailně prokázat soulad s čl. 8 (2) nařízení o FST
a zároveň prokázat, že investicí nedojde k významnému poškození environmentálních cílů ve smyslu čl.
17 nařízení č. 852/2020.

• Seznam obsahuje semafor označující rizika nesouladu, který bude využit při přípravě výzev.



PSÚT – Potenciální strategické projekty

• Výběr strategických projektů proběhl dle stanovené metodiky.

• Za každý region seznam doporučených strategických projektů po
jednání RSK a Tripartity.

• Příprava výzvy pro tyto projekty na podporu projektové přípravy.

• Předpoklad diskuze s EK v rámci neformálního dialogu.



RE:START – AKTUALIZACE Strategie

• Aktualizace s akcentem na ukončování těžby uhlí a transformace energetiky ve vazbě na činnosti 
Uhelné komise ČR a jejích pracovních skupin.

• Základ pro přípravu Plánu spravedlivé územní transformace. 

• 2017 – současnost: na základě vyjednání specifického zvýhodnění (specifických výzev, bodového 
zvýhodnění) a při vytvoření nových dotačních titulů do strukturálně postižených regionů přišlo více 
než 9 mld. Kč. 

Kraj Stav čerpání k 16. 09. 2021

Karlovarský 1 452 656 692,00 Kč

Ústecký 2 952 673 086,00 Kč

Moravskoslezský 4 674 631 117,00 Kč

CELKEM 9 070 335 681,00 Kč



Aktuální cíle strategie RE:START  

• Nastavit systém podpory strukturálně postiženým krajům s využitím dostupných finančních 
nástrojů.

• Nalézt nástroje na posílení projektové přípravy ve strukturálně postižených regionech:

» Podpořit aktivizaci území a podpořit iniciaci projektových aktivit a přípravy 

» V rámci NPO – Národního plánu obnovy(tj. prostředky nad rámec politiky soudržnosti) je z podnětu MMR 
plánována podpora veřejných investic v regionech

• Podpořit image těchto regionů 

• Zamezit odchodu obyvatel z těchto regionů

• Komplexně podpořit zlepšení podmínek pro rozvoj podnikání 

• Zlepšovat životní prostředí 

• Zlepšovat kvalitu vzdělávání na území těchto krajů



Aktualizace Strategického rámce



Nový horizontální pilíř – Transformace energetiky

• Využít transformace energetiky a těžby uhlí k rychlejší změně struktury hospodářství a k jeho 
modernizaci a zmírnit negativní důsledky této změny pro strukturálně postižené kraje

• Zhodnocení obecných možností způsobu financování typových opatření v rámci jednotlivých pilířů s 
odkazem na nové nástroje (Fond spravedlivé transformace atp.) a nové programové období 2021 -
2027

• Strategické cíle: 

- Nové produktivní investice podporující změnu struktury hospodářství a snižující dopady         

transformace energetiky, útlumu těžby uhlí.

- Investice do nízkouhlíkové ekonomiky, dekontaminace, revitalizace a do oběhového hospodářství.

- Investice do lidí v souvislosti s transformací energetiky, útlumem těžby uhlí a rozvojem nových   

hospodářských aktivit.



Nový horizontální pilíř – Transformace energetiky
Restrukturalizace ekonomiky, rychlejší hospodářský růst a zastavení zaostávání krajů

Identita – posílení sounáležitosti a sebevědomí obyvatel
Image – zlepšené vnímání krajů okolím: návštěvníky, investory, talenty

Pilíř Implementace
Víceúrovňová spolupráce veřejné správy; Využití stávajících programů a finančních zdrojů,  

doplněných v případě potřeby novými; Odborné řízení implementace a zodpovědnost za výsledky.

Pilíř Infrastruktura a veřejná správa
Kvalitnější infrastruktura pro podnikání, lákání investic a řešení sociálního vyloučení. Lepší kvalita služeb veřejné správy pro podnikatele a občany

Pilíř  
Podnikání  
a inovace

Rostoucí podniky schopné  
se vyrovnávat sezměnami  

na globálních trzích.

Pilíř Přímé
investice

Více přímých zahraničních  
investic s vyšší přidanou  

hodnotou.

Pilíř  
Výzkum  
a vývoj

Výzkum a vývojs většími  
přínosy prohospodářství.

Pilíř Lidské  
zdroje

Kompetentní lidé pro  
průmysl, služby a veřejnou  

správu.

Pilíř  
Sociální  

stabilizace
Odstranění bariér rozvoje  
souvisejících se sociální  

nestabilitou.

Pilíř Životní prostředí
Kvalitnější životní prostředí. Revitalizovaná a regenerovaná území pro lepší podnikání a zdravější život obyvatel

Horizontální priorita: Transformace energetiky



Představení 4. Akčního plánu



RE:START – přehled opatření 4.akčního plánu
č.opatření Název opatření gesce pozn.

IV. A.2.1

Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů, a potenciálních podnikatelských 

záměrů a MSP s vlastním produktem/službou MPO Nové opatření

IV. A.3.1 

Podpora digitalizace a robotizace především malých a středních firem prostřednictvím outsourcovaných služeb 

výzkumu, vývoje a poradenství MPO Nové opatření

IV. A.3.2 Rozvoj lázeňské infrastruktury a podpora lázeňství jako ekonomického odvětví v Karlovarském kraji MŽP, MZd, MMR Nové opatření

IV. C.2.1 Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech MŠMT Aktualizace opatření

IV. D.2.1 Podpora modernizace výuky a obnovy a rozvoje materiálně-technického zázemí škol a školských zařízení MMR Aktualizace opatření

IV. D.2.2 Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství a celoživotní vzdělávání v krajích MPSV Aktualizace opatření

IV. E.4. 1 Změna image strukturálně postižených regionů MMR Nové opatření

IV. E.4.2 Podpora kulturních a kreativních odvětví MK Nové opatření

IV. F.1.1 Zpracování technickoekonomických analýz využitelnosti důlních děl v MSK MPO Nové opatření 

IV. F.2.1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách – pokračování DT MMR Nové opatření

IV. F.2.2 Specifické brownfieldy pro přípravu studií využitelnosti MMR Aktualizace opatření

IV. F.2.3 Program na podporu občanské vybavenosti a obslužnosti obcí ve strukturálně postižených regionech MMR Nové opatření

IV. F.3.1 Podpora komunitní energetiky MPO Nové opatření

IV. F.3.2 Podpora zřízení Center veřejných energetiků MPO Nové opatření

IV. F.3.3 Fond na přípravu strategických projektů do Fondu pro spravedlivou transformaci MŽP Nové opatření

IV. G.1.1 Obnovení Slavkovské dráhy – studie proveditelnosti MD Nové opatření

IV. G.2.1 Podpora rozvoje digitalizace státní správy a samosprávy, digitalizace služeb pro občany regionů MPO Aktualizace opatření



www.dotaceeu.cz/uhelneregiony
www.restartregionu.cz

http://www.dotaceeu.cz/uhelneregiony
http://www.restartregionu.cz/

