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Fond pro spravedlivou transformaci (FST)  

 aktuální informace k 24.5.2021 

 

Předkládáme aktuální informace k aktivitám Ústeckého kraje v rámci přípravy Operačního 

programu Spravedlivá transformace (OPST): 

 Zpracován Plán transformace Ústeckého kraje (verze 1.6) – projednáno v Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 26.4.2021, schváleno Regionální stálou konferencí ÚK dne 30.4.2021 

a předloženo Ministerstvu pro místní rozvoj           30.4.2021  

 Výzva pro předkládání potenciálních strategických projektů do OPST   za území 

Ústeckého kraje                                               31.3 – 30.4.2021  

 Velké podniky – sběr Analýz dopadů produktivních investic na trh práce  - předloženo 

Ministerstvu pro místní rozvoj                                   30.4.2021                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategické projekty do OPST  

V rámci Výzvy pro předkládání potenciálních strategických projektů přijal Ústecký kraj – 

sekretariát Regionální stálé konference ÚK celkem 49 žádostí od 35 předkladatelů v celkovém 

objemu 135 mld.Kč. Předpokládaná požadovaná podpora z OPST je vyčíslena na  57 mld. Kč. 

Objem finančních prostředků podaných projektů rozdělený dle tematických oblastí a dle typu 

nositele uvádí grafy níže.  

Výzva              
Strategické projekty 

49 projektů

135,4 mld. Kč        
(57 mld.Kč

prostředky OPST)

Velké podniky                 
produktivní investice 

31 analýz z toho 16 
podaných jako 

strategický projekt

117,3 mld. Kč
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Malé a střední 
podniky 5 496

Výzkum a vývoj
8 374

Čistá energie a 
energetické 

úspory
91 195

Místní mobilita
2 539 Digitalizace 563

Obnova území; 
7 141

Oběhové 
hospodářství

18 385

Zaměstnanost
1 356

Vzdělávání a 
sociální inkluze 305

Rozdělení dle tematických oblastí FST (v mil. Kč)

VP - 10 subjektů; 
103 815 mil. Kč

municipality, 
kraj                       

- 7 subjektů;     
5 976 mil. Kč

ostatní - 4 subjekty  
951 mil. Kč

VVI - 4 subjekty; 
5 522 mil. KčMSP - 10 subjektů; 

19 091 mil. Kč

ROZDĚLENÍ DLE TYPU NOSITELE
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Posouzení a vyhodnocení přijatých žádostí – potenciálně strategických 

projektů  

V současné době probíhá posouzení a vyhodnocení předložených projektů v souladu  

s Metodikou MMR pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům a dále v souladu  

s Metodikou ÚK procesu hodnocení, která podrobně popisuje a stanoví transparentní proces 

zejména fáze 2 odborné hodnocení externími hodnotiteli (vytvoření databáze hodnotitelů, 

mechanismus přidělování projektů hodnotitelům, metoda hodnocení, atd.….). 

 

Odborné hodnocení externími hodnotiteli 
Pro účely zajištění  fáze 2 procesu hodnocení – odborné hodnocení externími hodnotiteli, 
vyhlásil Ústecký kraj veřejnou výzvu na nábor zájemců na pozici hodnotitele strategických 
projektů. Hodnotitelé, kteří splnili kvalifikační předpoklady stanovené výzvou, byli zařazeni do 
Databáze hodnotitelů. Databáze obsahuje 114 hodnotitelů, jeden projekt hodnotí vždy  
2 hodnotitelé, v případě rozdílných hodnocení (doporučeno / nedoporučeno), vstupuje do 
hodnocení 3. hodnotitel – arbitr.   
Přiřazení projektů jednotlivým hodnotitelům bylo provedeno na základě předem stanoveného 
mechanismu přidělování potenciálních strategických projektů jednotlivým hodnotitelům. 
Celý proces mechanismu přidělování projektů, vytvoření databáze hodnotitelů, metoda 
hodnocení  atd. je popsána v Metodice procesu hodnocení potenciálních strategických 
projektů území Ústeckého kraje, kterou schválila RSK ÚK na svém zasedání dne 30.4.2021. 
Metodika je dostupná na webu RSK    29. zasedání RSK+ | RSKÚK.cz (rskuk.cz) 

 

Finální výstup, tj. seznam strategických projektových záměrů na území ÚK k financování 

z Operačního programu Spravedlivá transformace projedná a schválí na konci měsíce června 

2021 Regionální stálá konference ÚK jako vrcholový strategický orgán na území kraje.  

 

 

Další aktivity: 

 Účast a prezentace Ústeckého kraje na Transformační platformě MMR k přípravě Plánu 

spravedlivé územní transformace dne 11.5.2021 

 ÚK ve spolupráci s MMR a MŽP  uspořádal: 

 informační workshop pro členy pracovních skupin RSK dne 17.5.2021 

 workshopy pro hodnotitele potenciálních strategických projektů 

12.5.2021, 17.5. – 18.5.2021    

 

https://rskuk.cz/29-zasedani-rsk
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Harmonogram plánovaných aktivit ÚK/MMR/MŽP k FST 
 
 

 červen 2021 – předpoklad schválení legislativy ze strany EK, následně by měla vstoupit  
v platnost finální legislativa k FST ze strany EK 
 

 16.6. – 17.6.2021   zasedání Pracovních skupin RSK ÚK – projednání a doporučení výběru 
strategických projektů Regionální stálé konferenci ÚKK 
 

 28.6.2021  workshop pro členy RSK ÚK – projednání materiálů a doporučení PS RSK ÚK 
pro jednání RSK ÚK 
 

 30.6.2021  zasedání Regionální stálé konference Ústeckého kraje – schválení 
strategických projektů z území Ústeckého kraje, předložení MMR 
 

 2. Q 2021 – finalizace dokumentu PSÚT, SEA  
 

 září 2021 - předložení finální verze dokumentů vládě ČR; EK : 
 Plán spravedlivé územní transformace 
 Operační program Spravedlivá transformace 

 
 


