
Operační program

Spravedlivá transformace

Radana Leistner Kratochvílová

Ministerstvo životního prostředí



„But we also have to 

be sure that no one is 

left behind.“



* při kurzu 26 Kč/euro

Alokace rozdělena na základě:

• počtu obyvatel

• hrubého domácího produktu

• nezaměstnanosti

• plochy dotčené těžbou

• počtu zaměstnanců ve VaV



Co lze podpořit?

podnikání výzkum, vývoj, 

inovace
čistá energie digitální inovace

obnova území
oběhové

hospodářství
lidé a dovednosti

musí být vazba na cíl FST: zmírnit dopady (přímo nebo 

nepřímo) přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku

OPST nebude podporovat vše, máme i další programy –
detailní nastavení rozmezí programů řešíme
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VFR NGEU Kumulativní čerpání OPST Kumulativní čerpání ostatních OP

V roce 2026 musí být 71 % 

programu vyčerpáno.



V rámci Moravskoslezského kraje je připravován rovněž specifický finanční nástroj na podporu 

Obnovy území.

Předpokládané alokace (v mld. Kč):

Obnova území: Alokace

ÚLK KVK MSK

strategické projekty

ostatní



= znovuvyužití území po těžbě hnědého/černého uhlí a souvisejícího průmyslu včetně 

energetiky a teplárenství, a to v oblastech: 

Obnova území: Co lze podpořit?

sanace kontaminovaných lokalit 
s ohledem na princip znečišťovatel 
platí, odstranění nepotřebných 

staveb; 

výstavba technické a dopravní 
infrastruktury; 

projekty nového využití území od 
přírodě blízkých řešení, přes 

infrastrukturu pro rekreaci a cestovní 
ruch, zpřístupnění technických 

památek až po nové ekonomické 
nebo veřejně prospěšné aktivity.

opatření na 
ochranu 

biodiverzity;

plánování a 
koordinace 

rozvoje území; 
přípravné a 
inženýrské 

práce;



Obnova území: Vymezení území

Pro ÚK a KVK*:

• v územích přímo postižených těžební činností uhlí, a to včetně ploch s dokončenou sanační, rekultivační a případně

revitalizační etapou po roce 2002;

• v územích, která na výše uvedené lokality bezprostředně navazují a bez jejichž využití nelze docílit komplexního

územního řešení;

• na plochách průmyslové činnosti související s těžbou uhlí jako jsou plochy bývalých třídíren a úpraven uhlí, území

distribuce a nakládky uhlí, plochy bývalé vnitropodnikové dopravy apod.

*Aktivity revitalizačního a resocializačního charakteru, které jsou v souladu s principem znečišťovatel platí a které jsou umístěny v:…

Pro MSK*:

• v území vymezeném jako POHO2030;

• v územích prokazatelně poddolovaných nebo

postižených povrchovými projevy těžby

černého uhlí;

• v územích, která byla funkčně využívána pro

těžbu černého uhlí nebo činnosti s ní spojenými

(plochy infrastruktury, technologické plochy,

manipulační plochy, výsypky a další plochy

prokazatelně sloužící v minulosti uvedenému

účelu nebo jeho přípravě);

• v územích, která na výše uvedené lokality

bezprostředně navazují a bez jejichž využití

nelze docílit komplexního územního řešení.



Vymezení území: MSK - POHO 2030



Vymezení území: ÚK - Chomutovsko



Vymezení území: ÚK - Mostecko



Vymezení území: ÚK - Teplicko



Vymezení území: ÚK - Ústecko



Vymezení území: KVK – Sokolovsko



Žadatelé

• Soukromý sektor: důraz na malé a střední podniky i velké podniky

• Veřejný sektor: kraje, obce, univerzity, veřejné instituce, nevládní 

organizace…

Tzv. produktivní investice (do fixního kapitálu a nehmotných aktiv) do velkých podniků je 

však možné podpořit pouze pokud:

Jsou nezbytné pro 
naplnění Plánu 

spravedlivé územní 
transformace.

Nevedou k přemístění 
činnosti mezi členskými státy.

Jsou nezbytné pro tvorbu 
pracovních míst a tato 
nezbytnost je prokázána 

analýzou, ukazující, že při 
nerealizaci investice 

dojde k (čistému) úbytku 
pracovních míst v kraji.

Přispívají k transformaci na klimaticky 
neutrální hospodářství a souvisejícím 

environmentálním cílům.



předložení EK

neformální dialog

MPŘ

stanovisko SEA

formální dialog

jednání MV

03/22

* přibližný harmonogram, může se měnit

Harmonogram

schválení

programu

spuštění

programu



spravedlivatransformace@mzp.cz


