
lpl

Ministerstvo životního prostředí

OP SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

REGIONÁLNÍ STÁLÁ KONFERENCE ÚSTECKÉHO KRAJE 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová       

29. 3. 2022



Programový dokument

jednání TPS
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11/21-01/22

Výzva na předprojektovou přípravu 
strategických projektů

02/22

Poslední jednání Transformační 
platformy

03/22

Schválení PD vládou ČR a 
odeslání PD do EK

03/22

Návštěva MŽP v Ústeckém kraji

PRŮBĚŽNÉ PŘÍPRAVY OPST CO SE POVEDLO - POKROKY 



Jaký je stav programového dokumentu?

1. Programový dokument byl 16. 3. 2022 schválen vládou ČR a 
doporučen k dopracování.

Poté byl PD odeslán do EK. Tímto byl zahájen formální dialog s 
EK, vyjádření EK očekáváme koncem června 2022. 

2. V posledních 6 měsících proběhla jednání všech tematických 
pracovních skupin, které mají za cíl upřesňovat podporované aktivity v 
OPST. 

Zahájíme druhé kolo TPS, jako první bude TPS Trh práce
(s důrazem na Transformační plán firmy).

3. Technická změna v PD u tzv. specifických cílů (SC)

Pro každý kraj (= priorita) je stanoven vždy pouze jeden SC, který 
je dále rozepsaný do 7 tematických oblastí
(změna oproti předchozí verzi, která obsahovala 7 SC)



Strategické projekty v Ústeckém kraji

1. Seznam doporučených projektů je přílohou programového dokumentu

2. Proběhla výzva na podporu přípravy těchto projektů

v ULK žádalo 6 projektů (z 11)

projekty vyhodnoceny na SFŽP, bude následovat schválení ministryní

RSK bude na dalším jednání znovu schvalovat „strategičnost“ projektů

3. Průběžně se konají kontrolní dny ke SP

společné schůzky (žadatel, kraj, SFŽP, MŽP ) jsou důležité pro 

přípravu projektů

4. Ostrá výzva pro SP plánována na září 2022

20 mil. Kč
Dotace OPST 
na přípravu SP v ULK



Zastřešující projekty v Ústeckém kraji

• prostředky bude administrovat kraj

• pouze v režimu de minimis (případně bez veřejné podpory)

1. Podpora MSP

startovací, inovační a digitální vouchery pro podnikatele, alokace 300 mil. Kč

2. Podpora projektové přípravy pro obce

alokace 200 mil. Kč

3. Kreativní vouchery pro MSP a obce

alokace 80 mil. Kč

4. Startovací granty pro experty na univerzitách

podpora mladých výzkumných pracovníků, kraj ověřuje absorpční  kapacitu



Body v řešení

Podpora vodíkových technologií

• podpora jde primárně z Modernizačního fondu, kde bude podpora 
výroby i využití vodíku

• čekáme na novelu GBER, která vyjasní pravidla veřejné podpory 
zejména s ohledem na možnost podpory jiného než zeleného vodíků

• zároveň platí omezení FST kdy jsou z podpory vyloučené investice 
související s výrobou, zpracováním, přepravou, distribucí, 
skladováním nebo spalováním fosilních paliv

Zařízení na zpracování odpadů 

• podpora energetického využití odpadů je v řešení s EK, ale 
není příliš pravděpodobná – nejedná se o preferovaný způsob 
nakládání s odpady

• v nařízení FST je navíc nejednoznačná formulace v oblastech 
podpory



Návštěva Evropské komise v Ústeckém kraji

• 26. a 27. dubna

• první den návštěva Karlovarského kraje

• druhý den v Ústeckém kraji

• za Evropskou komisi účast ředitelky Emmy Toledano Laredo
(DG REGIO – REGIO.F Better implementation, Closure & 
programme, Implementation III)

• z české strany účast hejtmanů obou krajů a náměstků z MMR 
a MŽP

• na programu je návštěva některých projektů podpořených v 
období 2014–2020, prezentace vybraných strategických 
projektů v OPST, regionální kulatý stůl k problematice 
strukturálně postižených regionů i samostatná jednání mezi EK, 
kraji a MŽP/MMR



předložení EK

neformální dialog
MPŘ

stanovisko SEA

formální dialog

jednání MV

03/22

* přibližný harmonogram, může se měnit

Harmonogram

schválení
programu

spuštění
programu




