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Fond pro spravedlivou transformaci (FST)
aktuální informace k 01. 06. 2022
Předkládáme aktuální informace k aktivitám Ústeckého kraje v rámci přípravy Operačního
programu Spravedlivá transformace (OPST):
1)
2)
3)
4)

Strategické projekty do OPST
Zjišťování absorpční kapacity projektových záměrů v území
Tematické výzvy a Zastřešující projekty pro OPST
Další aktivity přípravy OPST v ÚK

1) Strategické projekty do OPST


Ve spolupráci se SFŽP a MŽP probíhá průběžný monitoring přípravy strategických projektů –
konzultace s nositeli k jednotlivým aktivitám, rozpracování do detailů pro posouzení veřejné
podpory, plnění harmonogramu přípravy. Dne 21. 4. 2022 uspořádal Ústecký kraj Monitorovací
den, setkání se zástupci nositelů všech strategických projektů a zástupců MŽP a SFŽP. Všichni
nositelé deklarovali připravenost projektů do konce roku 2022 a podání projektové žádosti do
Výzvy OPST. MŽP předpokládá vyhlášení výzvy pro strategické projekty v září/říjnu 2022.



V návaznosti na průběžné detailní rozpracování aktivit strategických projektů proběhne v 3Q/2022
další posouzení těchto projektů v rámci poradenství JASPERS – platforma odborníku při Evropské
komisi.



Dle MŽP, řídícího orgánu OPST nebude možné mezi strategické projekty doplňovat další projekty
nad rámec schváleného seznamu strategických projektů RSK ÚK dne 30. 6. 2021.

2) Zjišťování absorpční kapacity projektových záměrů v území
Průběžně probíhá ověřování aktuální absorpční kapacity v území pro vhodné nastavení parametrů
zastřešujících projektů a tematických výzev v rámci OPST.
-

V průběhu května 2022 pořádal Ústecký kraj ve spolupráci s Okresními hospodářskými
komorami, agenturou CzechInvest a Agenturou pro Podnikání a inovace tematicky zaměřené
workshopy pro podnikatele z ÚK. Cílem workshopů bylo informovat zástupce podnikatelů o
možnostech podpory podnikání z připravovaného OPST, OP TAK, Národního plánu obnovy,
Modernizačního fondu a o možnosti využití finančních nástrojů. Proběhlo 7 workshopů
(v každém okrese), kterých se zúčastnilo celkem 224 podnikatelů. V rámci workshopů byly
zjišťovány potřeby podnikatelů a zacílení jejich projektových záměrů. Největší zájem ze strany
podnikatelů byl v těchto oblastech:
 Nákup a rekonstrukce nemovitostí pro podnikatelské účely, vč. brownfields
 Úspory energií ve výrobě, nemovitostech určených k podnikání
 Digitalizace podniků, digitalizace a inovace výrobních procesů
 Rekvalifikace a získávání lidských zdrojů pro nové ekonomické aktivity v podnicích

-

Kontinuálně od roku 2020 probíhá sběr projektových záměrů (fiší) pro možné financování
těchto projektů z OPST. V průběhu května 2022 Ústecký kraj ve spolupráci s Regionální
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rozvojovou agenturou oslovil všechny nositele potenciálních projektů pro OPST s žádostí o
revizi a aktualizaci již předložených projektových záměrů, případně zaslání záměrů nových.
-

Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje probíhá zpracování analýzy
potřeb a požadavků malých a středních podniků v Ústeckém kraji“, která bude podkladem pro
nastavení parametrů podpory pro MSP z prostředků OPST. Vedle přímého dotazování firem je
prováděna analýza minulých OP týkající se projektů zaměřených na podporu podnikání a jejich
zájem a převis poptávky v jednotlivých tématech. Pro podporu podnikání je v OPST vyčleněna
alokace téměř 2 mld.Kč, která by měla být poskytována prostřednictvím tematických výzev,
grantových schémat (menší projekty v rámci tzv. „zastřešujících projektů), případně finančních
nástrojů.

-

Ústecký kraj ve spolupráci s ICUK a platformou Kreativní.ÚK ověřuje absorpční kapacitu pro
podporu projektů z oblasti kulturně kreativních odvětví na území ÚK.

-

Ověření potřeb měst a obcí pro grantové schéma na podporu přípravy projektových
dokumentací je prováděno ve spolupráci s krajskou sítí MAS ÚK a RRA ÚK. Dále se vyhodnocují
krajské dotační programy na podporu projektů obcí v ÚK.

-

Absorpční kapacita se dále ověřuje pro oblast nového využití území po těžbě a navazujcích
území. Zde kraj spolupracuje s územními partnery Diamo s.p., MAS ÚK, Dobrovolný svazek obcí
jezero Milada, Podkrušnohorské technické muzeum a dalšími potenciálními nositeli projektů
v území. Současně se analyzují data z výzvy dotačního programu ÚK „Podpora rozvoje
infrastruktury cestovního ruchu v ÚK”.

-

Filmová kancelář Ústeckého kraje analyzuje absorpční kapacitu v území pro potřeby
grantového schématu z OPST na podporu audiovizuální tvorby v ÚK.

-

V rámci Regionálního akčního plánu probíhá sběr záměrů středních škol v ÚK, který bude využit
pro nastavení parametrů výzev pro podporu vzdělávací infrastruktury SŠ v ÚK.

-

Pakt zaměstnanosti ÚK prověřuje absorpční kapacitu v oblasti podpory zaměstnanosti pro
podniky procházející transformací, potřebu vzdělávání zaměstnanců, rekvalifikace, vybavení
vybraných středních škol jako školící střediska pro účely celoživotního vzdělávání.

-

Vodíková platforma definuje potřebu tzv. „vodíkových projektů“ do OPST

3) Tematické výzvy a Zastřešující projekty pro OPST
Na základě zjišťování absorpční kapacity v území, tematického zacílení Operačního programu
Spravedlivá transformace, jednání s klíčovými partnery v území (ICUK, CzechInvest, KS MAS, Krajská
hospodářská komora, Pakt zaměstnanosti, Vodíková platforma), odbory KÚÚK (odbor podpory
podnikání, inovací a transformace; odbor regionálního rozvoje; odbor životního prostředí; odbor
dopravy, odbor školství, odbor investic, odbor kultury, odbor IT), jednání s řídícím orgánem MŽP a
dalšími resortními ministerstvy se předběžně definují možné oblasti pro tematické výzvy:

Tematické výzvy:
-

Vzdělávací infrastruktura středních škol v Ústeckém kraji
Odpadové hospodářství – výzkumné a inovativní projekty
Produktivní investice podniků – investice do strojů, zařízení, technologií, brownfieldy
Podpora zaměstnanosti v transformujících se podnicích
Obnova území – budování turistické a doprovodné infrastruktury, technické památky
Podpora vodíkové ekonomiky v Ústeckém kraji
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Zastřešující projekty:
-

Podpora podnikání v ÚK se zaměřením na malé a střední podniky
Příprava projektové dokumentace pro obce a NNO
Podpora kreativních odvětví v ÚK
Podpora audiovizuální tvorby v ÚK

Návrhy tematických výzev a zastřešujících projektů se připravují, budou projednány v pracovních
skupinách Regionální stálé konference ÚK (RSK) a následně na jednání RSK ÚK 29. června 2022.

3) Další aktivity přípravy OPST v ÚK
05/2022

Nominace zástupců Ústeckého kraje do Monitorovacího výboru OPST,
schváleno Radou Ústeckého kraje dne 18. 5. 2022 usn. č. 051/44R/2022.
Nominováni byli:


Mgr. Iva Dvořáková, LL.M., radní ÚK, náhradník: Ing. Lubomíra
Mejstříková, CSc., MBA, 1. náměstkyně hejtmana ÚK,



Ing. Iva Tomešová, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a
transformace, náhradník: Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení
transformace regionu odboru PIT,



Ing. Pavel Hajšman, vedoucí oboru regionálního rozvoje, náhradník:
Ing. Jan Kadraba, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, odbor RR.

06/2022

Projednání zacílení tematických výzev a zastřešujících projektů v RSK ÚK a
jejich pracovních skupinách

08/2022

Předpokládaný
transformace

3Q/2022

Konzultace strategických projektů v rámci JASPERS – platforma odborníku při
Evropské komisi

09/2022

Projednání strategických projektů v RSK ÚK před podáním do výzvy OPST

3 až 4Q/2022

Předpoklad vyhlášení prvních výzev – tematické výzvy, zastřešující projekty,
výzva pro strategické projekty

termín

schválení
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