MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

TRANSFORMAČNÍ PLATFORMA
8. jednání
22.02.2022

Pravidla dnešního setkání
Vypnutá zařízení

Nepřebírat řízení

Hlášení se o slovo

Program jednání
1. Úvodní slovo a představení programu
D. Koppitz (10 min)

2. Aktuální stav vyjednávání s EK
D. Koppitz, J. Kříž (10 min)

3. Plán spravedlivé územní transformace
M. Soukup (15 min)

4. Operační program Spravedlivá transformace
J. Kříž, R. Leistner Kratochvílová (30 min)

5. Aktuální informace k zastřešujícím projektům
J. Hlaváček (15 min)

6. Prezentace podpůrných aktivit a dalších nástrojů
EIB – A.Ferjenčíková, B. Sarunas , TSI - T. Burdych (30 min)

7. Diskuze a závěr
D. Koppitz, M. Soukup (10 min)

Hosté 8. jednání Transformační platformy
Pozvání přijali zástupci:
•
•
•
•
•
•

Asociace výzkumných organizací
Česká rada dětí a mládeže
DG REGIO
EIB
NRB
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Plán spravedlivé územní transformace

PSÚT – Připomínky ze strany EK 1. kolo
Časová osa transformace a zdůraznění narativu odklonu od uhlí

Typy operací (kap. 2.4) – zdůvodnění některých operací
Rozšířený popis participativního přístupu
Zdůraznění a lepší reflektování DNSH
Produktivní investice EU ETS – jasné vymezení podpory a podmínek
Upravení struktury kap. 2 – technická záležitost vyplývající ze systému pro předložení PSÚT na EK

PSÚT – Připomínky ze strany EK 2. kolo
Provázání indikátorů výsledků a výstupů – zvážení, zda nesledovat k ukazatelům
výsledků i další než již definované ukazatele výstupů
Při zkrácení textu v kapitole 1 – dle připomínek - odstranění některých formulací a
zdůvodnění, které jsou nyní vyžadovány => bude hledán kompromis

Odklon od uhlí – rok 2033 – ve vazbě na scénáře pro daný rok zpracovaných PS1 UK ČR
•Odklon a jeho propsání do zaměstnanosti a potenciálu tvorby pracovních míst –
využití dat z Predikce KOMPAS od MPSV

PSÚT - Cíle transformace
Cíl

Opatření

Nové produktivní investice podporující změnu struktury
hospodářství a snižující dopady transformace průmyslu,
energetiky, útlumu těžby uhlí

Modernizace průmyslu a vznik nových podniků zejména MSP, v oblastech s vyšší přidanou hodnotou. Rozvoj inkubačních a
poradenských aktivit především pro MSP. Podpora transformace tradičního energeticky a surovinově náročného průmyslu
(nízkouhlíkové technologie v metalurgickém a chemickém průmyslu) a transformace energetiky a těžby uhlí včetně navazujících
odvětví.

Investice do nízkouhlíkové ekonomiky, dekontaminace,
revitalizace a resocializace území a do oběhového
hospodářství

Podpora budování a modernizace infrastruktury, výzkumu a vývoje (VaV) v oblasti náhrady stávajících či vzniku nových zdrojů
energie, inteligentní a udržitelné místní mobility, do nových oblastí podnikání.
Investice do dekontaminace, revitalizace a resocializace krajiny po těžbě při dodržení zásady tzv. „znečišťovatel platí“
(podrobněji viz OPST).
Podpora cirkulární ekonomiky zavádění oběhového hospodářství a s ním souvisejících technologií, procesů a metod, včetně
poradenských služeb pro města, obce a MSP.

Investice do potenciálu lidských zdrojů v souvislosti
s transformací průmyslu, energetiky, útlumem těžby uhlí a
rozvojem nových hospodářských aktivit

Podpora inovační výkonnosti rozvojem výzkumu a vývoje
s většími přínosy pro hospodářství a společnost

Outplacement projekty pro ohrožené skupiny na trhu práce. Změny kvalifikace, aktivní pomoc uchazečům o zaměstnání a
programy prevence a řešení následků sociálního vyloučení.
Vzdělávání pro novou ekonomiku a přípravu lidí na měnící se trh práce od počátečního, přes celoživotní vzdělávání, po specifické
potřeby získávání nových dovedností a rekvalifikace. Podpora osvěty a zapojování veřejnosti do procesu spravedlivé
transformace.
Podpora transferu technologií, přenos a zavádění nových a pokročilých technologií a sítí.
Podpora VaV a spolupráce aplikační sféry (zejména MSP). Investice do technologií, infrastruktury, VaV v oblasti nízkouhlíkové
ekonomiky, náhrady stávajících či vzniku nových zdrojů energie, inteligentní a udržitelné místní mobility.

Podpora inovačního potenciálu firem v návaznosti na výsledky výzkumu v regionech.

PSÚT - Harmonogram
•
•

4.Q 2021
Únor 2022:

- Dokument PSÚT předložen vládě ČR.

 2. kolo připomínek od EK (nedořešené otázky řešeny na
jednání s EK minulý týden v Praze)
 PSÚT předložen po změnách souvisejících s připomínkami ze
strany EK 15.02.2022 do MPŘ (jako příloha OPST), možnost
připomínkování do 01.03.2022
 Souběžně spuštěn proces SEA, který bude dokončen do doby
schválení OPST ze strany EK
•

Březen 2022:

- Současná verze PSÚT spolu s OPST diskutovaná na vládě ČR =>
formální zaslání na EK do 16.3.2022.

PSÚT - Poradenství
JASPERS – poradenská pomoc v oblastech:
 rozvoje a přípravy strategických projektů
 nastavování výzev pro zastřešující projekty a tematických výzev
 nastavení kritérii pro produktivní investice velkých podniků.

Technical Support Instrument:
 podpora iniciace vhodných projektů a dlouhodobého investičního plánování v
uhelných regionech.

TARGET:
 nový program technické podpory poradenství v oblasti energetické účinnosti a
komunitní energetiky.

PSÚT – Informovanost o FST
PSÚT, OPST:
 Pořádání nebo účast na workshopech, seminářích, jednáních se zástupci
krajů, regionálními stakeholdery, zástupci ministerstev
 Účast na akcích – platformy, jednání ITI, HSR, RHSD, RSK
 Jednání s EK
 Pravidelná jednání s MŽP a kraji
 Komunikace v rámci regionů - Tripartita, HSR, Hospodářská komora, MAS,
CzechInvest, TAČR, RRA, univerzity, mikroregiony, svazky, SMS
 Realizace tematických pracovních skupin v gesci MŽP.

PSÚT – Vazba transformačního plánu ÚK

PSÚT – Vazba transformačního plánu MSK

PSÚT – Vazba transformačního plánu KVK

PSÚT – Struktura typových operací

Definováno
7
specifických
cílů:

• 1. Podnikání
• 2. Výzkum, vývoj, inovace
• 3. Nová energie
• 4. Digitální inovace
• 5. Obnova území
• 6. Oběhové hospodářství
• 7. Lidé a dovednosti

www.dotaceeu.cz/uhelneregiony

