
Program OP ST

Operační program Spravedlivá transformace je novým programem zaměřeným 

na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech.

Gestor pro podpory v OP ST (43 mld.CZK): MŽP

NRB úvěr Transformace pro MSP v uhelných regionech

Alokace pro finanční nástroj – úvěr Transformace

Moravskoslezský kraj: 1 mld. CZK

Karlovarský kraj: 0,2 mld. CZK

Ústecký kraj: 0,6 mld. CZK

Možná celková alokace: 1,8 mld. CZK

Příjem žádostí: od 02 / 2023



OP ST Finanční nástroj – úvěr NRB „Transformace“

Výše úvěru

Min. 500.000,- CZK

Max. 100.000.000 CZK - MSK

Max.   60.000.000 CZK  - KVK, UK

Splatnost: až 10 let

Typ: Investiční

Bezúročný úvěr, bez spolufinancování

Max. 75 % ze způsobilých výdajů

Příjem žádostí: 2023 - 2029

DNSH – nelze podpořit: výroba, zpracování, přeprava, distribuci, skladování

nebo spalování fosilních paliv a energetické využití odpadů



OP ST Finanční nástroj – úvěr NRB „Transformace“- Příjemce

podpory

● Musí být malým nebo středním podnikatelským subjektem

● musí mít zapsány skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů podle 

zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů

● musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v ekonomické 

činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován Projekt

● musí být realizován na území Moravskoslezského, Ústeckého nebo 

Karlovarského kraje, místem realizace Projektu musí být zapsaná 

provozovna (či provozovny) Příjemce podpory

● musí naplňovat zásadu „významně nepoškozovat“ (DNSH)



Úvěr NRB „Transformace“ - DNSH

● princip „významného nepoškozování environmentálních cílů“ (princip „do 

no significant harm“)

● po žadatelích nebude vyžadováno samostatné posouzení naplnění 

principu DNSH, ale program nastaví řadu vylučujících a omezujících 

podmínek

Podporu nemůže získat žádná investice:
• související s výrobou, zpracováním, přepravou, distribucí, skladováním 

nebo spalováním fosilních paliv (tj. nelze podpořit žádné kotle na uhlí a 

zemní plyn, benzinové a naftové motory apod.)

• zaměřená na energetické využití odpadů



Úvěr NRB „Transformace“ – způsobilé výdaje projektu, veřejná

podpora

● pořízení strojů a zařízení

● pořízení budov

● pořízení pozemků

● technické zhodnocení budov (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, 

modernizace).

● dlouhodobého nehmotného majetku (jako odepisovaného aktiva)

Režimy podpory

Články 14 a 22 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, podpora de minimis

podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013



Děkuji za pozornost.


