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Aktuální stav
Jan Kříž

vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí



Aktuální informace - výzvy



• Změna mapy regionální podpory pro uhelné regiony

• Posunutí milníků čerpání FST – podnět pro EK, fáze sběru 
podpisů, za ČR regiony podepsáno

Aktuální informace

Kód NUTS Název regionu VELKÉ 
PODNIKY

STŘEDNÍ
PODNIKY *

MALÉ 
PODNIKY *

CZ 04 Severozápad 50% 60% 70%

CZ 08 Moravskoslezsko 40% 50% 60%

*podpora pro investice do 50 mil. Kč



Just Transition Platform – Annual Political Dialogue

26.-27. 6. 2023

Císařské lázně, Karlovy Vary

• Implementace JTF a budoucnost transformace

• Přeshraniční spolupráce

• Sociální a kulturní otázky

• Energie a nové výzvy, energetická bezpečnost

• Návštěva zajímavých míst v kraji
• Těžební lokality

• Inovativní firmy

• Inovace v lázeňství

Aktuální informace – mezinárodní akce v krajích



Aktuální informace - publicita
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Kritéria pro výběr operací
Jan Hlaváček

vedoucí oddělení metodiky spravedlivé transformace



Vzdělávání ve firmách
Kritéria pro výběr operací



Kritéria pro výběr operací – parametry výzvy

Alokace 

 60 mil. Kč 

 500 mil. Kč 

 360 mil. Kč  

Typ výzvy průběžná 

Model hodnocení jednokolový 

Příjemci firmy a podnikatelská sdružení 

Forma podpory 

dotace 

• pro hlavní aktivitu formou jednotkového nákladu (u projektů s podporou nad 5 mil. Kč dle skutečných výdajů)  

• pro doprovodnou aktivitu dle skutečných výdajů 

Míra a výše podpory v řešení 

Vyhlášení výzvy 2Q/2023 

Příjem žádostí 31.12. 2024 nebo do vyčerpání alokace 

Podporované 

aktivity 

Hlavní aktivita:  

• zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků 

Doplňková aktivita:  

• pomoc pracovníkům s oddlužováním 

• výdaje na pořízení strojů, přístrojů, materiálu a vybavení (podpora je určena pouze pro malé a střední podniky)   

Doplňkové aktivity nesmějí představovat více než 50 % nákladů projektu. 
 



Plán transformace podniku má za úkol identifikovat podniky, kterých se transformace týká. Plán je 
povinnou přílohou žádosti.

Plán transformace podniku

Struktura plánu transformace podniku

1. Popis podnikatelského subjektu (aktuální stav)
• Jaké má firma zaměstnance? Co dělají?

2. Vliv klimatických cílů na klimatický subjekt/zaměstnance podniku
• Co se s firmou a jejími zaměstnanci stane v důsledku plnění klimatických cílů?

3. Podnik v transformaci (cílový stav)
• Proč je podpora nezbytná? 
• Co se stane se zaměstnanci, když podpora nebude?
• Jak bude firma vypadat po transformaci?
• Jaké zaměstnance bude mít? Co budou dělat?



Kritéria pro výběr operací 

• Prosinec 2022: kritéria projednala tematická pracovní skupina Trh práce 8 OPST. Zároveň projednala 
plán transformace podniku, který je povinnou přílohou žádosti o dotaci.

• Leden 2023: Kritéria předložena členům MV. Obdrželi jsme celkem 26 připomínek k oblasti vzdělávání 
ve firmách, které jsme vypořádali.

• Na základě některých připomínek, došlo k úpravám kritérií. 

Formální kritéria 

➢ stejná jako u jiných tematických výzev

Obecná kritéria přijatelnosti 

➢ obdobná jako u jiných tematických výzev

Specifická kritéria 

➢ jedná se o kritéria, která jsou nastavena pouze pro výběr projektů v rámci tematických výzev 
zaměřených na vzdělávání zaměstnanců ve firmách 



Kritérium Navržená úprava

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými 

aktivitami, tj.:

Zachování zaměstnanosti v podnicích, které procházejí 

transformací v důsledku naplňování klimatických cílů 

prostřednictvím uvedených aktivit:

a. Hlavní aktivita

• zvyšování kvalifikace pracovníků

• rekvalifikace pracovníků pro nová odvětví

b. Doplňková aktivita

• pomoc pracovníkům s oddlužováním

• výdaje na pořízení strojů, přístrojů, materiálu a vybavení 

(podpora je určena pouze pro malé a střední podniky)

Na základě připomínky MF-PO byla 

podpora na pořízení strojů, přístrojů, 

materiálu a vybavení omezena pouze

na malé a střední podniky.

Důvodem je skutečnost, že tento typ 

výdajů představuje „produktivní investici“, 

kterou je možné v souladu s čl. 8 nařízení 

o FST poskytnout pouze MSP, ale velkým 

podnikům pouze za splnění podmínek 

daných nařízením.

Úpravy kritérií 



Kritérium Navržená úprava

Žádost o podporu odpovídá obsahu uvedenému v plánu 

transformace podniku a obsah projektu značně přispívá k jeho 

naplnění.

Na základě připomínky EK bylo kritérium 

rozšířeno o uvedenou formulaci.

Jedná se o zpřesnění formulace.

Úpravy kritérií 

Další úpravy v kritériích Navržená úprava

Alokace pro Moravskoslezský kraj Došlo k úpravě výše alokace v MSK z 380 mil. Kč 
na 360 mil. Kč. 
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Usnesení

Monitorovací výbor OP ST 2021–2027 schvaluje

navržená kritéria pro výběr operací v oblasti vzdělávání 
ve firmách



Zastřešující projekty
Kritéria pro výběr operací



Zastřešující projekty

MŽP/SFŽP kraj koneční příjemci

jasně stanovená pravidla pro postup kraje

žádné věcné hodnocení

pouze podpora de minimis

ideálně jednoduché šablonovité projekty



Zastřešující projekty

na 1. zasedání jsme schválili kritéria pro zastřešující projekt pro 
podnikatelské vouchery

nyní předkládáme kritéria obecně pro jakékoliv zastřešující projekty

kritéria jsou stejná, MV schvaluje výběr krajského projektu

MŽP/SFŽP kraj koneční příjemci



Zastřešující projekty

filmový voucher (ULK) 

voucher pro veřejný sektor

• příprava projektů (ULK, MSK)

• kreativní voucher (KVK, ULK)

• digitální voucher (KVK)

• preinkubační voucher (KVK)

• náborové příspěvky ve školách (KVK)

• experti na VŠ (MSK)



Kritéria pro výběr operací – připomínky (hlavní)

závazné pokyny

úpravy alokací
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Usnesení

Monitorovací výbor OP ST 2021–2027 schvaluje
navržená kritéria pro výběr zastřešujících projektů.



Brownfield fond
Kritéria pro výběr operací



Brownfield fond

Území po těžbě zahrnuje řadu větších i menších brownfieldů.

Je nezbytné zajistit dostatečný a dlouhodobý systém jejich financování.

(jednoznačně vymezené katastry)

Řadu záměrů lze financovat pomocí zvýhodněných komerčních 
produktů. Dotace není nezbytná. 

Pro brownfieldy je nejvhodnější kvazikapitálová půjčka.



Brownfield fond

základní kapitál (včetně pozemků)

kvazikapitálová půjčka komerční úvěr

(OPST) (bankovní sektor)

(vlastníci, investoři)



Brownfield fond

Čerpáme ze zkušeností s Brownfiled fondem Ostrava (OP PIK)

Struktura s využitím holdingového fondu

• holdingový fond – Národní rozvojová investiční

• finanční zprostředkovatel – komerční subjekt vybraný holdingovým 
fondem



Kritéria pro výběr operací 

Kritéria jsou stejná jako u předchozího finančního nástroje (úvěrového 

nástroje pro podporu MSP). Kritéria jsme schválili na 1. jednání 
monitorovacího výboru.

Národní rozvojová investiční (stejně jako samotná NRB) plní podmínky 
pro přímé svěření správy. 



Kritéria pro výběr operací – připomínky

K materiálu nejsou žádné připomínky.
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Usnesení

Monitorovací výbor OP ST 2021–2027 schvaluje
navržená kritéria pro výběr správce brownfield fondu.



Digitalizace prostředí pro 
poskytování pečovatelských služeb 
Kritéria pro výběr operací



Kritéria pro výběr operací – parametry výzvy

Digitalizace prostředí pro poskytování pečovatelských služeb v Ústeckém kraji

Alokace 230 mil. Kč

Typ výzvy průběžná

Model hodnocení jednokolový

Příjemci Ústecký kraj

Míra a výše podpory 85 % ze způsobilých výdajů projektu

Vyhlášení výzvy 1Q/2023

Ukončení příjmu žádostí 2Q/2023



Kritéria pro výběr operací – parametry výzvy

cílem podpory je pomocí komplexního IT řešení rozvíjet a zlepšit 
poskytování pečovatelských služeb na území celého kraje

žadatel (kraj) musí zahrnout všechna zařízení základní sítě

v rámci projektu dojde i k posílení kompetencí uživatelů systému 
(pečovatelé, management zařízení, rodiny klientů)



Kritéria pro výběr operací – připomínky (hlavní)

navýšení alokace

zmírnění požadavku na stanovisko Ministerstva vnitra

omezení na jednoho žadatele (kraj)  

posouzení hospodárnosti a efektivnosti
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Usnesení

Monitorovací výbor OP ST 2021–2027 schvaluje

navržená kritéria pro výběr operací v oblasti digitalizace 
prostředí pro poskytování pečovatelských služeb.



Harmonogram výzev 2023



Harmonogram výzev 2023

Odborné učebny

Konektivita škol

Inovace v oběhovém 
hospodářství 

Úvěrový nástroj pro MSP

Vouchery pro podnikatele

Filmové vouchery(ULK)

Digitalizace prostředí pro 
poskytování pečovatelských 
služeb (ULK)

1Q 2Q 3Q 4Q

Vouchery pro veřejný 
sektor

Vzdělávání ve firmách

Řemeslné inkubátory Obnova území 
Veřejné služby, kultura, sport 
a rekreace

5,3 mld. Kč 3,0 mld. Kč 1,4 mld. Kč

Obnova území 
Příroda a krajina

Obnova území 
Infrastruktura

Obnova území 
Příprava projektů



Harmonogram výzev 2023 - 1Q

Výzva Vyhlášení Alokace Aktivity Příjemci

Odborné učebny 1Q 23 880 mil. Kč
modernizace a vybavení 

odborných učeben SŠ střední školy

Konektivita škol 1Q 23 580 mil. Kč vnitřní konektivita ZŠ a SŠ základní a střední školy

Vouchery pro podnikatele 1Q 23 410 mil. Kč
voucher pro rozvoj 

podnikání, inovační voucher kraj

Inovace v oběhovém 

hospodářství
1Q 23 1 340 mil. Kč

investice do inovativních 

zařízení v odpadovém 

hospodářství

bez omezení (kromě 

příjemců vyloučených 

pravidly pro žadatele)

Úvěrový nástroj pro MSP 1Q 23 1 800 mil. Kč
investice do hmotného 

i nehmotného majetku malé a střední podniky

Filmové vouchery (ULK) 1Q 23 50 mil. Kč voucher pro filmové MSP kraj

Digitalizace pečovatelských 

služeb (ULK)
1Q 23 230 mil. Kč

investice do hmotného 

i nehmotného majetku kraj



Harmonogram výzev 2023 - 2Q a 3QVýzva Vyhlášení Alokace Aktivity Příjemci

Vouchery pro veřejný 

sektor 
2Q 23 350 mil. Kč

dle specifických potřeb krajů, např. 

náborové příspěvky pro 

učitele,motivační příspěvky pro 

výzkumníky 

kraj

Vzdělávání ve firmách 2Q 23 910 mil. Kč
vzdělávání a rekvalifikace v podnicích 

zasažených transformací

podniky a pod. 

sdružení

Obnova území - Příprava 

projektů
2Q 23 700 mil. Kč

příprava, plánování a koordinace 

rozvoje území
bude upřesněno

Obnova území -

Infrastruktura
2Q 23 425 mil. Kč

např. výstavba a modernizace 

komunikací pro cyklisty

majitelé a správci 

pozemků

Obnova území – Příroda 

a krajina
2Q 23 375 mil. Kč

přírodě blízká opatření, opatření 

přispívající k ochraně biodiverzity

majitelé a správci 

pozemků 

Obnova území - Veřejné 

služby, kultura, sport a 

rekreace

3Q 23 1 375 mil. Kč
např. podpora kultury a zachování 

kulturního dědictví
bez omezení

Řemeslné inkubátory 

(MSK)
2Q 23 200 mil. Kč podpora vzniku řemeslných dílen

obce a jejich org., 

neziskové org., 

MSP
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Přehled pracovních skupin



• https://opst.cz/o-programu/tematicke-pracovni-skupiny/

Tematické pracovní skupiny

Podnikání

Výzkum a inovace

Oběhové hospodářství

Trh práce

Čistá energie

Digitalizace

Školství

Obnova území

https://opst.cz/o-programu/tematicke-pracovni-skupiny/


Stav strategických projektů
Ivo Marcin

Státní fond životního prostředí



• Výzva zveřejněna 14. 11. 2022 a vyhlášena 30. 11. 2022

• Počet podaných žádostí: 1 v MSK

• Probíhají konzultace studií proveditelnosti

Stav strategických projektů
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3. monitorovací výbor
28. března 2023

4. monitorovací výbor
červen 2023


