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Novinky z přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace 

Zprávy

Téma

Kraje doporučily potenciální strategické projekty

Co si představit pod pojmem  
strategický projekt?

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj koncem března vyhlásily veřejné výzvy k předkládání návrhů potenciál-
ně strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace. Karlovarský kraj 
nashromáždil celkem 46 projektů, Ústecký kraj 49 projektů a v Moravskoslezském kraji bylo předloženo 65 projektů. 
Návrhy strategických projektů prošly několika fázemi hodnocení a na závěr byly projednány regionálními stálými 
konferencemi jednotlivých krajů, které vydaly závěrečné doporučení k zařazení do Plánu spravedlivé územní transfor-
mace (PSÚT). Projekty uvedené v PSÚT následně musí být odsouhlaseny vládou ČR a poté i Evropskou komisí. Uvedení 
projektu v PSÚT je z hlediska případného financování nezbytnou podmínkou. Projektům v tomto předvýběru však 
nevzniká automatický nárok na financování, v následujících krocích musí úspěšně projít ještě dalším hodnocením.  
V Karlovarském kraji bylo do užšího výběru strategických projektů zvoleno 11 projektů, v Ústeckém kraji také  
11 projektů a kraj Moravskoslezský do dalšího hodnocení posílá 13 projektů. Ve všech třech krajích je záběr projektů, 
co se týče zaměření, velmi široký. O prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci se bude ucházet např. řada 
brownfieldů, projekty se zaměřením na výzkum, vývoj a nové technologie, projekty zabývající se přechodem na zele-
nou energetiku nebo  projekty zabývající se zvýšením kvalifikace, rekvalifikací a usnadněním přechodu zaměstnanců 
mimo stávající odvětví. Seznamy doporučených strategických projektů jsou k dispozici na webových stránkách. V Ústec-
kém kraji  zde, v Moravskoslezském kraji  zde a v Karlovarském kraji  zde.

Za strategický projekt můžeme považovat pouze takový projekt, který je 
svým záměrem jedinečný, který má přímý dopad na transformaci kraje, má 
pozitivní dopad na celý region, nebo alespoň jeho významnou část a který 
má přímý či nepřímý pozitivní dopad na krajské hospodářství. Projekt by 
měl zároveň přispívat ke konkrétním strategickým cílům regionu. Strate-
gický projekt by měl také zajistit vytvoření nových nebo udržení stávajících 
pracovních míst. Je důležité, aby strategický projekt měl jasně definován 
organizační a institucionální rámec a měl stanoven harmonogram realiza-
ce projektu. V neposlední řadě musí být strategický projekt institucionálně 
i finančně udržitelný. Již v okamžiku předložení projektu musí být známy  
a popsány alespoň základní náklady, které budou s projektem spojeny.
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3.2 Popis znaku

První pole zlaté se slezskou orlicí – symbol 
historické slezské zemské příslušnosti větší 
části kraje.

Druhé pole modré s moravskou orlicí v barvě 
stříbrno-červené se zlatou zbrojí a zlatou če-
lenkou – symbol historické moravské zemské 
příslušnosti menší části kraje. 

Třetí pole modré je tvořeno znakem sídelního 
města Moravskoslezského kraje Ostravy. 
Modré pole, na zeleném trávníku stříbrný 
kůň v poskoku, se zlatým sedlem a červenou 
pokrývkou, provázený vlevo nahoře zlatou růží 
s červeným semeníkem a zelenými kališními 
lístky.

Čtvrté pole je polcené. Bílo-červená půle je 
znakem Opavského knížectví. Druhá půle 
s půl doleva obrácenou zlatou orlicí s červe-
nou zbrojí je znakem Těšínského knížectví.

(z pohledu štítonoše)

https://rskuk.cz/vyzva-pro-predkladani-potencialnich-strategickych-projektu
https://hrajemskrajem.cz/miliardy-z-eu-se-vyuziji-na-transformaci-regionu-moravskoslezsky-kraj-schvalil-prvni-projekty/ 
https://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/210720-Strategicke-projekty.aspx 
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Rozdělení prostředků Fondu pro 
spravedlivou transformaci

Vláda dne 24. 5. 2021 schválila rozdělení 
prostředků Fondu pro spravedlivou trans-
formaci mezi Karlovarský, Moravskoslez-
ský a Ústecký kraj dle návrhu, který byl 
vypracován Ministerstvem životního pro-
středí ve spolupráci s Ministerstvem pro 
místní rozvoj. Návrh vycházel z vypraco-
vané metodiky, která se opírá o objektivní 
kritéria, jež zohledňují aktuální stav regio-
nů a jejich budoucí potřeby pro úspěšný 
přechod na nízkouhlíkové hospodářství. 
Kompletní přehled metodiky je uveřejněn 
na webové stránce Ministerstva životního 
prostředí   zde. Prostředky mezi kraje jsou 
rozděleny následovně: Karlovarský kraj – 
15,3 % (6,3 mld. Kč), Moravskoslezský kraj 
– 46,1 % (18,9 mld. Kč) a Ústecký kraj –  
38,6 % (15,8 mld. Kč).

Novinky z krajů
Novinky z krajů

Odpovídáme na dotazy! Své otázky prosím 
zasílejte na spravedlivatransformace@mzp.cz

Co nás čeká
• finalizace Plánu spravedlivé územní transformace•  finalizace programového dokumentu pro Operační program Spravedlivá transformace

Co se odehrálo •  14. 7. 2021:  Workshop RE:START - Financování transformace v uhelných regionech 
-Karlovarský kraj 

•  1. 7. 2021: Workshop RE:START - Financování transformace v uhelných regionech 
-Ústecký kraj

•  30. 6. 2021: Workshop RE:START - Financování transformace v uhelných regionech 
-Moravskoslezský kraj

• 25. 6. 2021: 5. jednání Transformační platformy• 11. 5. 2021: 4. jednání Transformační platformy•  hodnocení a výběr strategických projektů v jednotlivých krajích

Q&As 

Kalendář

Nepodal jsem žádost do procesu hodnocení strategic-
kých projektů. Znamená to, že je pro mě program navždy 
uzavřený?

↪ Ne. Program se skládá ze dvou částí – strategických 
projektů a obecných témat podpory. U strategických 
projektů výzva již proběhla a nepředpokládáme, že se 
bude opakovat. Program ale bude obsahovat i klasické 
otevřené výzvy pro podávání žádostí o podporu, které 
spustíme během příštího roku. Tj. bude ještě mnoho 
příležitostí se o podporu ucházet. Tematické zaměření 
výzev budeme upřesňovat v následujících měsících.

Jaká pravidla platí během realizace projektu pro subjekt, 
u něhož je předpoklad, že se po uskutečnění projektu 
stane velkým podnikem, ale v době podání řádné žádosti 
je malým a středním podnikem? 

↪ Subjekt se bude řídit dle pravidel pro malé a střední 
podniky.

https://www.mzp.cz/cz/opst_2021_2027

