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Modernizační fond

Operační program
Spravedlivá transformace

až 300 mld. Kč40 mld. Kč

Operační program
Životní prostředí

60 mld. Kč

+ národní program Nová zelená úsporám

OPTAK IROP OPZ

OPJAK NPO 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

Co lze podpořit?

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

plán spravedlivé územní transformace

specifické cíle specifické cíle specifické cíle

priorita 1

Karlovarský kraj

priorita 2

Ústecký kraj

priorita 3

Moravskoslezský kraj



Návrh programového dokumentu

• 7 specifických cílů

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

PSÚT a krajského plánu

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



strategické projektyostatní projekty

předběžná studie proveditelnosti

Struktura podpory

35 projektů

hodnocení a doporučení 
z regionů

tematické výzvyzastřešující projekty

SFŽPkraj

malé 
projekty ve 
vybraných 
oblastech

klasická 
podpora

finanční 
nástroje



FINANČNÍ NÁSTROJE

strategické brownfieldy│ kapitál │ 2,3 mld. Kč

Moravskoslezský kraj

MSP │ půjčky, záruky│ 300 mil. Kč

Ústecký kraj

úvodní screening 

Karlovarský kraj



Harmonogram

06/2021 strategické projekty – finální doporučení

08/2021 kompletace plánu spravedlivé územní transformace

11/2021 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



Role regionů

• připravují vlastní regionální strategii, ze které program vychází

• Regionální stála konference doporučila strategické projekty

• zástupci regionů se účastní Transformační 
platformy/monitorovacího výboru/tematických pracovních skupin

• program ale není regionální tj. celý ho řídí MŽP, které nese všechny 
rozhodující kompetence



Podpory pro obce – příklady

• obnova území

• cirkulární vouchery

• vodík

• příprava projektů pro jiné programy

???



• na webu 
spravedlivatransformace.cz je 
dokument často kladené otázky 
a základní brožura o programu

• dotazy je možné posílat na e-mail 
spravedlivatransformace@mzp.cz

• pravidelný newsletter o OPST, žádost o zasílání posílejte na 
spravedlivatransformace@mzp.cz

http://www.spravedlivatransformace.cz/

