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Mechanismus pro spravedlivou transformaci
Řešit sociální a hospodářské dopady transformace

Cílem je mobilizovat nejméně 100 miliard eur

I. pilíř
Fond pro spravedlivou 

transformaci (FST)
Granty

II. pilíř
InvestEU

Úvěrový fond; rozpočtové záruky
Sdružování privátních investic

III. Pilíř
Úvěrové nástroje pro 

veřejný sektor
poskytovaný EIB

Operační program Spravedlivá transformace (OPST)

Spravuje prostředky FST
Řídící orgán MŽP
Základní dokument OPST       Plán spravedlivé územní  transformace
Aktuálně: běží vypořádání připomínek EK

předpoklad schválení OPST - konec srpna 2022





Operační program  SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

15,8 mld. Kč  pro Ústecký  kraj

• Podnikání 
• Věda, výzkum, inovace
• Nová energie
• Digitální inovace
• Obnova území
• Oběhové hospodářství

• Lidé a dovednosti



PLÁN
TRANSFORMACE
ÚSTECKÉHO
KRAJE (PTÚK)
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1. Zlepšení přístupu ke kvalitním 

službám a infrastrukturám formálního 

a dalšího vzdělávání 

v oblastech specializace kraje

1. Zvýšení inovační výkonnosti 

regionu, posílení výzkumné 

a inovační kapacity s důrazem 

na oblasti specializace kraje

2. Zvýšení konkurenceschopnosti 

MSP

3. Stabilizace a rozvoj klíčových 

odvětví pro transformaci ekonomiky

4. Rozvoj kulturních a kreativních 

odvětví a jejich zapojení 

do celkového rozvoje kraje

2. Zvýšení zaměstnanosti 

a uplatnitelnosti pracovníků 

na trhu práce

2. Rozvoj nových 

energetických odvětví

3. Rozvoj komunitní energetiky

4. Efektivnější využívání zdrojů, 

přechod k oběhovému hospodářství

3. Vyšší využití digitalizace 

pro efektivní a srozumitelné 

veřejné služby občanům

4. Zvýšení sociální soudržnosti 

a komunitní rozvoj v obcích

1. Rozvoj znalostí, technologií, 

systémů a infrastruktur 

pro čistou energii

1. Zlepšení využitelnosti území 

dotčené těžbou uhlí 

pro nové aktivity

2. Vyšší využití a transformace 

potenciálu průmyslového 

dědictví regionu

Kompetentní lidé 
a Smart Region

Podnikání, 
výzkum, inovaceI. II. III. IV.

Nová energetika 
a efektivně využívané 
zdroje

Revitalizovaná 
území 21. století

PTÚK  - oblasti zájmu (priority), specifické cíle



Strategické projekty – usnesení RSK ÚK

• RSK 30. 6. 2021 doporučila 10 projektů (+ 1 SP s prioritou 2.)
k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace jako tzv.
strategické s vyčleněnou alokací 7,9 mld. Kč (maximálně 50 % alokace
OPST ÚK) a max. limit na 1 projekt 1,25 mld.Kč



Schválené strategické projekty – RSK ÚK 30.6.2021
Poř.č. Název subjektu Název projektu

Náklady projektu 
(Kč) Náklady z OPST (Kč) PRIORITA PTÚK SC PTÚK

1
Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem

RUR - Region univerzitě, 
univerzita regionu 1 487 892 031 1 250 000 000 Priorita 1 II. Kompetentní lidé a Smart 

Region
SC II.2: Zvýšení zaměstnanosti a 

uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce

2
Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem

GET Centre UJEP - Green 
Energy Technologies Centre of
UJEP

960 000 000 816 000 000 Priorita 1 I. Podnikání, výzkum, inovace
SC I.1: Zvýšení inovační výkonnosti regionu, 

posílení výzkumné a inovační kapacity s 
důrazem na oblasti specializace kraje

3 Ústecký kraj Transformační centrum 
Ústeckého kraje 950 000 000 807 500 000 Priorita 1 I. Podnikání, výzkum, inovace

SC I.1: Zvýšení inovační výkonnosti regionu, 
posílení výzkumné a inovační kapacity s 

důrazem na oblasti specializace kraje

4 Česká geologická 
služba

SYNERGYS - systémy pro 
energetickou synergii 1 650 420 038 1 250 000 000 Priorita 1 III. Nová energetika a 

efektivně využívané zdroje
SC III.2 Rozvoj nových energetických 

odvětví

5 ČEZ, a.s. Gigafactory 59 437 678 471 1 250 000 000 Priorita 1 IV. Revitalizovaná území 21. 
století

SC IV.1: Zlepšení využitelnosti území 
dotčeného těžbou uhlí pro nové aktivity

6
Krajské sdružení NS 
MAS ČR Ústeckého 
kraje, z.s.

Animace pro spravedlivou 
transformaci Ústeckého kraje 54 675 000 46 473 750 Priorita 1 II. Kompetentní lidé a Smart 

Region
SC II.4 Zvýšení sociální soudržnosti a 

komunitní rozvoj v obcích

7 Úřad práce České 
republiky POZATR 870 000 000 739 500 000 Priorita 1 II. Kompetentní lidé a Smart 

Region
SC II.2: Zvýšení zaměstnanosti a 

uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce

8
Dopravní podnik 
města Ústí nad Labem 
a.s.

Zavádění vodíkové mobility ve 
městě Ústí nad Labem 723 755 000 615 191 750 Priorita 1 III. Nová energetika a 

efektivně využívané zdroje
SC III.2 Rozvoj nových energetických 

odvětví

9 FOR H2ENERGY s.r.o. H2 Triangle 608 080 000 364 848 000 Priorita 1 I. Podnikání, výzkum, inovace SC I.3: Stabilizace a rozvoj klíčových odvětví 
pro transformaci ekonomiky

10 Sev.en Innovations a.s.
Green Mine - celková 
revitalizace a resocializace 
lomu ČSA

3 000 000 000 1 200 000 000 Priorita 1 IV. Revitalizovaná území 21. 
století

SC IV.1: Zlepšení využitelnosti území 
dotčeného těžbou uhlí pro nové aktivity

Suma 69 742 500 540 8 339 513 500



Příprava strategických projektů 

• Na podporu přípravy SP proběhla výzva SFŽP s alokací max. 5 mil. Kč
pro jednotlivý projekt; využilo 6 z 10 SP

• Krajský úřad spolu se SFŽP průběžně monitoruje přípravu SP, organizuje 
kontrolní dny – podpora a konzultace nositelům SP, za účasti SFŽP, MŽP, 
příp. dalších resortních ministerstev 

• MŽP předpokládá vyhlášení výzvy pro SP v září/říjnu 2022.
• RSK podzim 2022 „ověření a znovupotrzení“ statutu SP
• Doplnění dalších projektů mezi SP nebude možné.



Absorpční kapacita pro tematické výzvy (TV) a zastřešující 
projekty (ZP)

• Probíhá průběžné zjišťování absorpční kapacity pro vhodné nastavení 
parametrů TV a ZP

• Sběr projektových záměrů
• + OHK workshopy pro podnikatele
• + KHK analýza potřeb, požadavků MSP
• + ICUKem, Kreativní.UK absorpční kapacita kulturně kreativní odvětví
• + MAS ÚK a RRA ÚK ověření potřeb měst a obcí
• + Filmová kancelář ÚK analýza absorpční kapacity na podporu audiovizuální 

tvorby v ÚK
• V rámci RAP sběr záměrů středních škol 
• + Pakt zaměstnanosti absorpční kapacita v oblasti zaměstanosti, vzdělávání 

zaměstnanců, rekvalifikace, vybavení SŠ



Tematické výzvy (TV)

• Otevřené výzvy vyhlašované SFŽP
• Zaměření, parametry TV budou vycházet z Plánu transformace

Ústeckého kraje se zohledněním aktuální absorpční kapacity daného
opatření na základě sběru projektových záměrů z území ÚK a na
základě jednání s řídícím orgánem MŽP a dalšími resortními
ministerstvy – řídícími orgány OP zohlednění překryvů v tématech,
alokaci, výši podpory



Tematické výzvy – oblasti:

• Vzdělávací infrastruktura středních škol v Ústeckém kraji
• Cirkulární ekonomika – výzkumné a inovativní projekty
• Produktivní investice podniků – investice do strojů, zařízení, technologií, 

brownfieldy
• Podpora zaměstnanosti v transformujících se podnicích
• Průmyslové dědictví / obnova území – budování turistické a doprovodné 

infrastruktury, technické památky
• Podpora vodíkové ekonomiky v Ústeckém kraji
• Rozvoj kulturních a kreativních odvětví 



Zastřešující projekty (ZP)
• menší (drobné) projekty v rozmezí 500 tis.Kč – 5 mil. Kč 
• jednodušší administrace, vykazování 
• Kraj - administrátor zastřešujícího projektu a poskytovatel dotace 

jednotlivým konečným příjemcům podporu

Oblasti:
Podpora podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji
Příprava projektů v Ústeckém kraji
Podpora kreativních odvětví v ÚK
Podpora audiovizuální tvorby v ÚK
Obnova území – průmyslové dědictví, drobná turistická infrastruktura





Zdroje informací k OPST
14
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Vzor projektové fiše FST

fst@kr-ustecky.cz

PTÚK - dokument

Aktuální informace

RSK: https://rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou-transformaci

MŽP: www.spravedlivatransformace.cz



Ing. Jana Nedrdová 475 657 944

Telefonní číslo

nedrdova.j@kr-ustecky.cz

Emailová adresa

https://rskuk.cz/fond-pro-spravedlivou transformaci

Webové stránky RSK ÚK

Kontakt
Ing. Jana Nedrdová
odbor podpory podnikání, 
inovací a transformace

Krajský úřad Ústeckého kraje


