
OPERAČNÍ PROGRAM

SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE

Operační program Spravedlivá transformace je program, který bude v letech 2021–2027 poskytovat 
prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci, což je zcela nový fond Evropské unie.

Program se bude zaměřovat na zmírňování negativních dopadů odklonu od uhlí v  nejohroženějších 
regionech. V Česku se to týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Tyto kraje budou 
v nejbližších letech čelit největším socioekonomickým nebo environmentálním výzvám, které jsou spojené 
s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. 

V těchto regionech pracuje významný počet lidí v těžebním průmyslu a v návazných energeticky náročných 
průmyslových odvětvích jako je výroba kovů a slévárenství nebo chemický průmysl. Celkově se odklon od 
uhlí přímo dotýká desítek tisíc zaměstnanců, nepřímé dopady budou ale ještě rozsáhlejší. Je proto nutné 
podporovat tvorbu nových pracovních míst, zlepšovat veřejné služby nebo obnovovat krajinu zasaženou 
těžbou.

Z Operačního programu Spravedlivá transformace budeme těmto regionům poskytovat cílenou podporu 
nad rámec ostatních EU fondů. 

Upozorňujeme, že program je ve fázi návrhu a všechny uvedené informace se ještě mohou měnit. Podrobné 
dokumenty naleznete na webu spravedlivatransformace.cz.

stav k 30. 1. 2021

Sledujte nás na našem Facebooku a Instagramu!

40 MLD. KČ

Tolik prostředků poskytneme 
regionům na jejich proměnu.*

* jedná se o předběžný odhad

http://spravedlivatransformace.cz
https://www.instagram.com/ministerstvo_zp/
http://www.facebook.com/MinisterstvoZP


Evropská pravidla nám umožňují podporu celé řady témat. Aktuálně probíhá příprava programu a s tím 
i výběr oblastí, které budou podporované.

NA CO BUDE MOŽNÉ PROSTŘEDKY VYUŽÍT?
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Aby bylo možné projekt z Operačního programu Spravedlivá 
transformace podpořit, musí v první řadě splnit následující 
podmínky:

• projekt je možné zařadit do výše uvedených témat

• investice nesouvisí s produkcí, zpracováním, přepravou, 
distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv

• je u něj jasné, jak regionu pomůže při odklonu od uhlí – vytvoří 
nová pracovní místa, pomůže zaměstnancům z uhelného 
průmyslu najít nové uplatnění, obnoví krajinu po těžbě apod.

• v případě velkých strategických projektů projde 
transparentním procesem výběru na krajské úrovni a bude 
výslovně uvedený v plánu transformace, který schvaluje 
Evropská komise

• je komplexnější nebo není běžně podporován z jiných 
operačních programů, Modernizačního fondu nebo jiných 
programů podpory

JAKÉ PROJEKTY PODPOŘÍME?



transformační příběh Plán spravedlivé územní transformace operační program

JAK PROBÍHÁ PŘÍPRAVA?
Příprava operačního programu probíhá prostřednictvím procesu, který vychází z regionální úrovně. Cílem 
tohoto procesu je umožnit jednotlivým krajům vytvořit si svůj jedinečný transformační příběh, který 
reaguje na specifické podmínky a požadavky každého regionu. Na základě tohoto transformačního příběhu 
připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj Plán spravedlivé územní transformace. Ten je pak výchozím 
dokumentem pro samotný operační program, který připravuje Ministerstvo životního prostředí.

Nositel projektu zpracuje svůj záměr ve 
formě projektové fiše. Projekt by měl 
mít dobře definovaný svůj cíl a popis, jak 
přispěje k transformaci regionu. Měl by 
mít také časový rámec realizace a odhad 
nákladů.  Nositelem projektu mohu být 
např. jednotlivé podniky, města a obce 
nebo i samotný kraj. Nositel projektu 
předá takto zpracovanou fiši svému 
krajskému úřadu.

Krajský úřad zkontroluje projektovou fiši. 
Pokud chybí některé informace, vyzve 
nositele projektu k doplnění. Následně 
záměry rozdělí podle hodnotících kritérií 
na dvě skupiny: strategické projekty 
a ostatní projekty. Projekty, které 
v tomto hodnocení neuspějí, z dalšího 
procesu vyřadí.Krajské úřady vyzvou nositele 

strategických projektů k dopracování 
podrobnější předběžné studie 
proveditelnosti. Ta slouží k dalšímu 
hodnocení.

Ostatní projekty tematicky seskupí 
a jednotlivá témata jako celek navrhnou 
k podpoře. Krajské úřady na základě předběžné 

studie proveditelnosti dále hodnotí 
jednotlivé strategické projekty. Cílem 
je, aby každý kraj transparentním 
způsobem dospěl k výběru 
nejvýznamnějších strategických 
projektů, které chce podpořit.

Ministerstvo pro místní rozvoj a 
Ministerstvo životního prostředí výběr 
potvrdí a zařadí vybrané strategické 
projekty do Plánu spravedlivé územní 
transformace. Podobně potvrdí i návrhy 
tematických oblastí.

Výsledný operační program odráží 
priority krajů a podporuje pestrou škálu 
projektů od těch drobných až po velké 
strategické projekty.

* proces může být upraven po jednání Transformační 
platformy v březnu 2021



V krajích probíhá výběr 
strategických projektů.

Finalizujeme Plán 
spravedlivé územní 

transformace. 
Zveřejňujeme návrh 

operačního programu.

Vláda schvaluje 
operační program 
a začíná formální 

jednání s Evropskou 
komisí.

Zveřejňujeme 
podrobné podmínky 
podpory pro žadatele 

a orientační plán výzev 
k podávání žádostí 

o podporu.  

Evropská komise 
schvaluje operační 

program a začíná příjem 
žádostí o podporu.
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘÍPRAVY

1Q 2021 3Q 2021 1Q 2022

2Q 2021 4Q 2021

*jedná se o orientační harmonogram, který se může v průběhu času měnit
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