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MODERNIZAČNÍ FOND

OP SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE



Modernizační fond

Operační program

Spravedlivá transformace

150 mld. Kč40 mld. Kč

Operační program

Životní prostředí

60 mld. Kč

+ národní program Nová zelená úsporám

OPTAK další



malé a střední 

podniky

výzkum

a inovace

čistá energie 

a energetické úspory
místní mobilita digitalizace

obnova území
oběhové 

hospodářství
zaměstnanost

vzdělávání 

a sociální inkluze

technická 

pomoc

OP SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

musí být vazba na cíl FST: zmírnit dopady (přímo nebo 

nepřímo) odklonu od uhlí

OPST nebude podporovat vše, máme i další programy –
detailní nastavení rozmezí programů řešíme



operační program

3 priority podle krajů

plán spravedlivé územní transformace

specifické cíle



Jak to bude vypadat v operačním programu?

1. klasické výzvy

2. zastřešující projekty

3. finanční nástroj

vyhlašuje MŽP/SFŽP

prostřednictvím krajů, 

Úřadu práce

v řešení

• strategické projekty

• obecná témata pro konkurenční projekty

• drobné projekty



Návrh programového dokumentu

• 7 specifických cílů

• ve všech krajích stejné cíle, ale mohou se obsahově lišit dle návrhu 

PSÚT a krajského plánu

• strategické projekty jsou přiřazeny k jednomu specifickému cíli 

podle převažujícího smyslu projektu 

X.1 Podnikání

X.2 Výzkum, vývoj, inovace

X.3 Nová energie

X.4 Digitální inovace

X.5 Obnova území

X.6 Oběhové hospodářství

X.7 Lidé a dovednosti



* při kurzu 26 Kč/euro

Alokace rozdělena na základě:

• počtu obyvatel

• hrubého domácího produktu

• nezaměstnanosti

• plochy dotčené těžbou

• počtu zaměstnanců ve VaV



Harmonogram

06/2021 strategické projekty – finální doporučení

08/2021 kompletace plánu spravedlivé územní transformace

10/2021
plán a program předložený vládě pro informaci; 

výzva na podporu přípravy strategických projektů

do 12/2021 dialog s Evropskou komisí

1Q 2022 stanovisko SEA, finální schválení a spuštění programu

2Q 2022 první výzvy



• na webu 

spravedlivatransformace.cz je 

dokument často kladené otázky 

a základní brožura o programu

• dotazy je možné posílat na e-mail 

spravedlivatransformace@mzp.c

z

• pravidelný newsletter o OPST, žádost o zasílání posílejte na 

spravedlivatransformace@mzp.cz

http://www.spravedlivatransformace.cz/


Modernizační fond je

• nástroj na podporu investic do 

modernizace energetických systémů a 

zlepšování energetické účinnosti v 

některých členských státech v období 2021 

– 2030 

• příspěvek k naplňování dlouhodobých 

cílů v oblasti klimatu

•financování tvoří 2 % z celkového 

množství dražených emisních povolenek 

• za správu výnosů je zodpovědná 

Evropská investiční banka

• Evropská komise dohlíží na naplňování 

směrnic, pravidel a evropských cílů pro 

snižování emisí a investic do 

nízkouhlíkových technologií



26 % 38,7 % 13,3 %

6 % 3,5 % 5 %

4 % 1,5 % 2 %

Energetické úspory 

ve veřejných budovách

Energetické úspory 

v podnikání

Modernizace

teplárenství

Komunitní 

energetika

Modernizace dopravy 

v podnikání

Nové obnovitelné 

zdroje energie

Modernizace veřejného 

osvětlení

Modernizace 

veřejné dopravy

Snižování emisí

v průmyslu

Modernizační fond - min. 150 mld. Kč prostřednictvím 9 programů
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Aktuálně otevřené výzvy

HEAT podlimitní 24.5.2021 - 14.1.2022 1,4 mld. Kč
min. 30 %

pro „uhelné 

regiony“nadlimitní (nad 15 

mil. EUR)
24.5.2021 - 14.1.2022 5 mld. Kč

RES+ FVE do 1MW
12.7.2021 -

15.11.2021
1 mld. Kč bonus 10 bodů

pro uh.reg.

z celk. počtu 

100 bodůFVE nad 1 MW
12.7.2021 -

29.10.2021
3,5 mld. Kč

ENERG 

ETS
zdroje – podlimitní 19.7.2021 - 31.1.2022 1,4 mld. Kč

min. 30 %

pro „uhelné 

regiony“

technologie –

podlimitní
19.7.2021 - 31.1.2022 1 mld. Kč

nadlimitní (nad 15 

mil. EUR)
19.7.2021 - 31.3.2022 5 mld. Kč


