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VEŘEJNÁ VÝZVA  

Moravskoslezský kraj 

vyhlašuje výzvu k předkládání potenciálních strategických projektů v rámci  

Operačního programu Spravedlivá transformace   

1. Obecné informace k Operačnímu programu Spravedlivá transformace (OP ST) 

Cíl OP ST:      

Cílem OP ST je podpořit území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje,  

která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými socio-

ekonomickými problémy. Podpora se bude zaměřovat zejména na vytváření nových pracovních míst, 

pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví, obnovu území po těžbě uhlí či návazném průmyslu. 

Řídícím orgánem tohoto operačního programu je Ministerstvo životního prostředí.  

Základním dokumentem pro poskytování podpory z OP ST je tzv. Plán spravedlivé územní transformace 

(dále „PSÚT“), jehož příprava je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Plán bude obsahovat přehled 

strategických projektů, které je nutné ve vymezeném území realizovat pro zmírnění dopadu odklonu  

od těžby a zpracování uhlí.  

Cíl výzvy: 

Cílem výzvy je sběr, hodnocení a doporučení potenciálních strategických projektů pro zařazení  

do PSÚT. 

Podporované oblasti z OP ST: 

a. produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, 

které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně; 

b. investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů  

a poradenských služeb, které vedou k vytváření pracovních míst; 

c. investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami  

a veřejnými výzkumnými institucemi, a podpora přenosu pokročilých technologií; 

d. investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou 

energii, včetně technologií skladování energie, a do snižování emisí skleníkových plynů; 

e. investice do energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/2001 o energii z obnovitelných zdrojů, včetně kritérií udržitelnosti v ní stanovených,  

a do energetické účinnosti, mimo jiné za účelem snížení energetické chudoby; 

f. investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy 

a jeho infrastruktury; 

g. investice do rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou 

účinnost systémů dálkového vytápění a investice do výroby tepla, pokud jsou založeny výhradně 

na obnovitelných zdrojích energie; 

h. investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení; 

i. investice do projektů v oblastech regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace půdy  

a v případě potřeby také zelené infrastruktury a nového využití, s přihlédnutím k zásadě 

„znečišťovatel platí“; 

j. investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich 

snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací; 

k. zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání;  

l. pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;  

m. aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání; 
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n. ostatní jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných 

případech včetně investice do infrastruktury pro účely školicích středisek a zařízení péče o děti  

a seniory. 

 

2. Zaměření veřejné výzvy 

Výzva se vztahuje na předkládání strategických projektů naplňující následující kritéria transformačního 
potenciálu: 

1. Významný dopad či potenciál změny v místě realizace projektu nebo na větším území 

kraje 
 

Mají aktivity Vašeho projektu významný dopad či potenciál změny v místě realizace projektu 

nebo na větším území kraje? Tyto dopady musí být přímé nebo nepřímé. 

 

 

2. Soulad se strategiemi regionálního rozvoje dotčených krajů nebo Strategií RE:START  

Cílí Váš projekt ke konkrétním cílům Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 

https://bit.ly/3vUMdPi či Strategickému rámci hospodářské restrukturalizace Karlovarského, 

Moravskoslezského a Ústeckého kraje https://bit.ly/3fl4OhP? 

 

 

3. Vznik nových nebo udržení stávajících pracovních míst, zvyšování kvalifikace  

a vzdělanosti, nebo pozitivní vliv na adaptaci na klimatickou změnu 
 

Generuje Váš projekt nová pracovní místa či pomáhá se zachováním stávajících, která by bez 
investice zanikla? Nebo má Váš projekt přímý nebo nepřímý účinek na zaměstnanost a 
zvýšení vzdělanosti v kraji? Přispívá Váš projekt pozitivně k adaptaci na klimatickou změnu? 

 

 

4. Jasný nositel  

Má projekt jasně definovaného nositele a jsou známi případní partneři projektu? 
 

 

5. Minimální finanční objem projektu  

Dosahuje investiční část projektu celkových nákladů minimálně 200 mil. Kč a jeho neinvestiční 

část minimálně 50 mil. Kč?  

 
Při splnění všech výše uvedených kritérií vyplňte svůj projektový záměr do šablony,  
která je součástí Přílohy č. 1 této výzvy „Předběžná studie proveditelnosti potenciálního 
strategického projektu“. Příjem předběžných studií proveditelnosti bude probíhat elektronicky. 

V případě strategických projektů, jejichž předmětem je produktivní investice a zároveň žadatel splňuje 

definici velkých podniků, je povinnou přílohou také Analýza dopadů produktivní investice na pracovní 

místa, viz příloha č. 4.  

https://bit.ly/3vUMdPi
https://bit.ly/3fl4OhP
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3. Území realizace/dopadu 

Moravskoslezský kraj 

4. Forma a výše podpory 

Tato výzva ani následné hodnocení nezakládají nárok na finanční podporu předkládaných záměrů. 

Výzva není zaměřena na poskytnutí dotace na zpracování záměrů strategických projektů. 

Projekty, které budou zařazeny do PSÚT budou mít následně možnost podat úplnou projektovou žádost 

do OP ST. 

 

• Výše podpory není omezena. 

• Požadovaná míra podpory musí být v souladu s pravidly pro veřejnou podporu.1  

• U projektů, které nezakládají veřejnou podporu, je míra podpory nejvýše 85 % z OP ST dle typu 

příjemce. 

• Požadované spolufinancování z EU je předmětem posouzení ekonomické proveditelnosti 

projektu. 

• Minimální výše celkových investičních/neinvestičních výdajů: 

o 50 mil. Kč u neinvestičních projektů 

o 200 mil. Kč u investičních projektů. 

 
5. Hodnotící kritéria 

Po předložení Přílohy č. 1 „Předběžná studie proveditelnosti potenciálního strategického projektu“  
a Přílohy č. 3 „Checklist klimatických cílů“ bude projekt procházet hodnotícím procesem dle kritérií, 
které tvoří přílohu č. 2 této výzvy.  
 

• Transformační potenciál – potvrzuje schopnost projektu přispět k ekonomické transformaci 

regionu a k zachování či zvýšení zaměstnanosti 

• Proveditelnost projektu – ukazuje, zda se dá projekt skutečně realizovat; 

• Vliv na životní prostředí – zjišťuje, zda projekt nemá negativní dopad na životní prostředí.  

U tohoto kritéria vyplňte „Checklist klimatických cílů“, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy  

(Než začnete checklist vyplňovat nejprve zkontrolujte, zda Váš projekt odpovídá některé  

z uvedených aktivit v doprovodné tabulce checklistu, která je také součástí přílohy č. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Závisí na aktuálních pravidlech veřejné podpory.  



Fond pro spravedlivou transformaci                                     Plán spravedlivé územní transformace 
 

 

| 4 

6. Harmonogram veřejné výzvy 

Datum vyhlášení veřejné výzvy: 31. 3. 2021 

Datum zahájení a ukončení příjmu přílohy č. 1 „Předběžná 
studie proveditelnosti potenciálního strategického projektu“  
a přílohy č. 3 „Checklist klimatických cílů“ 

31. 3. 2021 - 30. 4. 2021 

Příjem přílohy č. 1 „Předběžná studie proveditelnosti 
potenciálního strategického projektu“ a přílohy č. 3 „Checklist 
klimatických cílů“ na adrese: 

rskmsk@msk.cz a zároveň 
datová schránka č. 8x6bxsd 

 

7. Způsob předložení 

Přílohu č. 1 „Předběžná studie proveditelnosti potenciálního strategického projektu“ a přílohu č. 3 „Checklist 

klimatických cílů“ jsou přijímány datovou schránkou na adresu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje  

(KÚ MSK) 8x6bxsd a zároveň v elektronické podobě na e-mailu: rskmsk@msk.cz do 30. 4. 2021. 

8. Kontaktní informace 

V případě dotazů se obraťte na oddělení strategického plánování KÚ MSK: rskmsk@msk.cz 

9. Přílohy veřejné výzvy 

Příloha č. 1 „Předběžná studie proveditelnosti potenciálního strategického projektu“ 

Přílohu č. 2 „Přehled hodnotících kritérií“ 

Příloha č. 3 „Checklist klimatických cílů“ a „Doprovodná tabulka klimatických cílů“ 

Příloha č. 4 „Analýza dopadů realizace produktivní investice na trh práce“ 

Příloha č. 5 „Harmonogram procesu hodnocení“ 

mailto:rskmsk@msk.cz
mailto:rskmsk@msk.cz
mailto:rskmsk@msk.cz

