FAQ k Operačnímu programu Spravedlivá transformace
verze k 13.4.2021

Seznam použitých zkratek
Zkratka Význam
ETS
FST
OP ST
PSÚT

Systém obchodování s emisními povolenkami
Fond pro spravedlivou transformaci
Operační program Spravedlivá transformace
Plán spravedlivé územní transformace

1) Strategické projekty
Co musí splňovat strategický projekt?
Strategický projekt hospodářské restrukturalizace musí splňovat všechny uvedené
požadavky uvedené v příloze 41 Souhrnného akčního plánu strategie restrukturalizace ÚK,
MSK a KVK:
1. Příspěvek ke konkrétnímu strategickému cíli či konkrétním strategickým cílům
Strategického rámce hospodářské restrukturalizace
2. Přímé nebo nepřímé hospodářské dopady – projekt musí mít pozitivní dopady
do krajského hospodářství a přispívat ke změně jeho struktury.
3. Přímé dopady na restrukturalizaci kraje a zlepšován í životních podmínek v něm
4. Dopady na významnou část území alespoň jednoho z krajů
5. Kombinace investic a neinvestičních aktivit, kombinace více druhů aktivit
6. Připravený organizační a institucionální rámec
7. Zajištěná udržitelnost projektu
8. Nastavený harmonogram realizace projektu
Kompletní definice strategického projektu je uvedena zde:
https://restartregionu.cz/content/uploads/2019/06/P%C5%99%C3%ADlohy-SAPP%C5%99ehled-opat%C5%99en%C3%AD-souhrnneho-ak%C4%8Dn%C3%ADhopl%C3%A1nu-AP3_2019-2020.pdf
Současně musí mít neinvestiční projekt minimální náklady 50 mil. Kč a investiční projekt
200 mil. Kč. V případě projektu, který zahrnuje investiční i neinvestiční část.

Musí mít strategický projekt dopad na celý kraj nebo alespoň do většího
území (okres / mikroregion)?
Ano, u strategických projektů se očekává, že jejich dopady nebudou čistě lokální, ale budou
mít dopady na větší území. Dopad projektu bude posouzený v rámci procesu výběru
strategických projektů – je jedním z hodnotících kritérií.

Příloha č. 4 - https://restartregionu.cz/content/uploads/2019/06/P%C5%99%C3%ADlohy-SAPP%C5%99ehled-opat%C5%99en%C3%AD-souhrnneho-ak%C4%8Dn%C3%ADho-pl%C3%A1nuAP3_2019-2020.pdf
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Kdo může být nositelem strategického projektu, případně jeho
partnerem? Je výzva omezena pouze pro veřejnoprávní subjekty nebo je
dostupná i pro podniky a další subjekty?
Předkladatelem projektu nemusí být veřejnoprávní subjekt a účast veřejnoprávního
subjektu jako nositele nebo partnera projektu není nezbytnou podmínkou. Vzhledem
k charakteru strategických projektů lze nicméně určitou participaci veřejného sektoru
očekávat.

Je struktura informací o projektu závazná? Je případně možno doložit
nějaké další přílohy (např. dohody s partnery apod.)?
Struktura informací o strategickém projektu (formulář) je závazná, stejně jako
přílohy, které musí vyplnit každý předkladatel (checklist pro posouzení kritéria vlivu
na životní prostředí - DNSH – Do not significant harm).
Případné další přílohy může předkladatel zaslat společně s vyplněným formulářem.

Formulář Analýza dopadů produktivní investice na pracovní místa (trh
práce) musí vyplňovat všichni předkladatelé strategického projektu?
Ne, tato povinnost se týká pouze případu, kdy je předkladatelem návrhu strategického
projektu velký podnik a projekt má charakter produktivní investice (blíže viz FAQ v sekci
Velké podniky).

Je nutné vyplnit veškeré přílohy k výzvě, předkládáme-li projektový
záměr nositele veřejnoprávní subjekt?
Přílohy je nutné vyplnit podle typu žadatele a také podle zaměření projektového záměru.
U produktivních investic velkých podniků je to navíc Analýza dopadu na trh práce.

Plánujeme podat projekt mezi strategické projekty OP ST. Víme ale
z jednání, že seznam velkých podniků musí být do 15.4.2021 odeslán
na MMR. Máme se přihlásit dříve, abychom v seznamu nechyběli?
Pokud má projekt charakter produktivní investice, je potřebné zaslat do 28. 4. 2021
formuláře Analýza dopadů realizace produktivní investice na trh práce a pracovní místa
včetně přílohy – checklistu pro posouzení vlivu produktivní investice na životní prostředí,
které jsou dostupné zde:
https://www.rskkvk.cz/aktualita/informace-pro-zastupce-velkych-podniku-kproduktivnim-investicim-do-op-st/40
Doporučujeme tuto lhůtu dodržet, protože přehled produktivních investic velkých podniků
musí být na MMR předložen do 30. 4. 2021.
Lhůta pro předkládání strategických projektů je do 30. 4. 2021.
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Lze podat do výzvy na strategické projekty pouze neinvestiční záměr?
Ano, lze podat neinvestiční záměr jako strategický projekt, musí však splnit minimální
finanční limit 50 mil. Kč i další podmínky pro strategický projekt uvedené zde.

Je možno už v této výzvě podávat i menší projekty, lokálního charakteru?
Vyhlášená výzva se týká pouze strategických projektů s minimální výší nákladů
u neinvestičního projektu 50 mil. Kč a investičního projektu v hodnotě min. 200 mil. Kč.
Menší projektové záměry lze zaslat formou jednoduché projektové fiše dostupné
na stránkách www.rskkvk.cz
Případná grantová schémata a tematické výzvy budou pravděpodobně vyhlašované v první
polovině roku 2022.

U požadavku minimálního finančního objemu je uvedeno "Dosahuje
investiční část projektu celkových nákladů minimálně 200 mil. Kč a jeho
neinvestiční část minimálně 50 mil. Kč" - Znamená, že musí být splněno
obojí v jednom projektu?
Ne, projekt bude jako investiční nebo neinvestiční posuzován podle převažující části
projektu. Pokud bude více investičních než neinvestičních aktivit, musí splnit limit
min. částky 200 mil. Kč na jeden projektový záměr.

Lze do OP ST zařadit i projekty dopravní infrastruktury ve spolupráci
s BMW a Sokolovskou uhelnou? Výdaje KSÚS by činily cca 73 mil. Kč
včetně DPH.
Dopravní infrastruktura není explicitně podporovanou oblastí OP ST. Pro investiční projekty
platí stanovený minimální finanční limit, který je 200 mil. Kč. Vždy záleží na příspěvku
projektu k transformaci kraje a jeho strategičnosti. Strategický projekt musí splňovat
všechny uvedené požadavky uvedené v příloze 42 Souhrnného akčního plánu strategie
restrukturalizace ÚK, MSK a KVK.

Máme projektový záměr na centrální přípravnu hmot, kde plánujeme
laboratoře, a vzniknou pracovní místa. Je tento projekt relevantní
v OP ST?
Obecně tento typ projektu může být podpořen z OP ST. Pro předložení v rámci aktuální
výzvy musí být náklady investičního projektu min. 200 mil. Kč a neinvestičního 50 mil. Kč.
Strategický projekt musí splňovat všechny uvedené požadavky uvedené v příloze 43
Souhrnného akčního plánu strategie restrukturalizace ÚK, MSK a KVK.
Příloha č. 4 - https://restartregionu.cz/content/uploads/2019/06/P%C5%99%C3%ADlohy-SAPP%C5%99ehled-opat%C5%99en%C3%AD-souhrnneho-ak%C4%8Dn%C3%ADho-pl%C3%A1nuAP3_2019-2020.pdf
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Patří mezi oprávněné žadatele i Národní památkový ústav (příspěvková
organizace MK ČR), pokud jde o revitalizaci nevyužitých či nedostatečně
využitých objektů v areálu Státního zámku Valeč, okr. Karlovy Vary.
A pokud ano, zda by projekt spadal pod: "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“. Cílem projektu by bylo
vytvoření nového centra cestovního ruchu v zanedbané okrajové části
Karlovarského kraje s dlouhodobým dopadem na udržení zaměstnanosti.
Ano, Národní památkový ústav může být předkladatelem záměru strategického projektu.
Pro investiční projekty platí stanovený minimální finanční limit, který je 200 mil. Kč. Vždy
záleží na příspěvku projektu k transformaci regionu a jeho strategičnosti. Strategický
projekt musí splňovat všechny uvedené požadavky uvedené v příloze 44 Souhrnného
akčního plánu strategie restrukturalizace ÚK, MSK a KVK.

Co má být vyplněno v jednotlivých položkách finančního plánu v rámci
dokumentu Předběžná studie proveditelnosti - Závazná struktura
informace o připravovaném strategickém projektu?
Bod 10. Celkové náklady projektu – zde se uvedou celkové náklady projektu v jednotlivých letech
v členění na investiční náklady a neinvestiční náklady včetně podrobného členění na kategorie nákladů.
Nositel projektu vyplní náklady za své aktivity na kartě „Zadavatel (Nositel)L, partner či partneři
projektu pak na kartě Partner 1 až Partner 10. Všechny údaje se automaticky načtou, resp. sečtou na
kartu „Celková karta“. Vyplňují se pouze světle oranžové buňky, ostatní buňky jsou součtové.

Bod 11. Spolufinancování – v tomto bodě se vyplní předpokládaná struktura financování nákladů
projektu, a to v procentech. Lze předpokládat následující možnosti spolufinancování:
Typ nositele strategického projektu
Velké podniky – produktivní investice

Míra podpory
z FST (v %)
40 %

MSP – produktivní investice

60 %

Velké podniky – jiné projekty než produktivní investice

60 %

MSP – jiné projekty než produktivní investice

75 %

ÚSC

85 %

VŠ, VO, NNO

85 %

Školy

85 %

Příloha č. 4 - https://restartregionu.cz/content/uploads/2019/06/P%C5%99%C3%ADlohy-SAPP%C5%99ehled-opat%C5%99en%C3%AD-souhrnneho-ak%C4%8Dn%C3%ADho-pl%C3%A1nuAP3_2019-2020.pdf
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15. Finanční a věcná udržitelnost projektu – v této částí předkladatel popíše, jakým způsobem bude
zajištěna finanční udržitelnost projektu, a to na základě plánu příjmů a výdajů projektu za období 5
let po ukončení realizační fáze projektu.
Příjmy projektu – zde předkladatel uvede, z jakých zdrojů bude zajištovat provoz a udržitelnost
projektu po ukončení projektu a jeho udržitelnost po dobu 5 let od jeho ukončení, a to v souhrnné
podobě. V komentáři pak předkladatel specifikuje, z jakých zdrojů (příjmů) bude provoz projektu a
jeho udržitelnost financovat.
Výdaje projektu – předkladatel projektu uvede v členění na realizační náklady (výdaje) spojené např.
s obnovou majetku a provozní výdaje, obě kategorie v souhrnné podobě. Komentář k struktuře
výdajů projektu je možno uvést nad přehledovou tabulku příjmů a výdajů.

Lze k předloženému návrhu projektového záměru přiložit i jiné nepovinné
přílohy?
Ano. Pokud budou relevantní s předkládaným projektovým záměrem. Například vizualizace
staveb.

2) Produktivní investice velkých podniků
Třebaže je FST určen pro malé a střední firmy, lze podle evropských
pravidel podpořit i velké firmy, pokud bude transformační přínos jejich
aktivit jasně zdůvodněn?
Fond pro spravedlivou transformaci je určený pro regiony nejvíce zasažené transformací
na klimaticky neutrální ekonomiku a jeho cílem je umožnit regionům řešit sociální,
hospodářské a environmentální dopady této transformace.
Nařízení k FST dává pro velké podniky jediné omezení, a to konkrétně pro produktivní
investice. Pokud bude chtít velký podnik realizovat produktivní investici, musí splnit tyto
podmínky:
a) je nezbytná pro naplnění Plánu spravedlivé územní transformace;
b) přispívá k posunu k uhlíkově neutrální ekonomice v roce 2050 a souvisejícím
environmentálním cílům;
c) je uvedena na indikativním seznamu investic v plánu spravedlivé územní
transformace;
d) je nezbytná pro tvorbu pracovních míst a tato nezbytnost je prokázána analýzou,
která bude prokazovat, že při nerealizaci investice dojde k čistému úbytku
pracovních míst (ztráta pracovních míst bude větší, než počet nově vytvořených);
e) nepovede k přemístění činnosti mezi členskými státy dohody o EHP ve smyslu
čl. 2(61a) nařízení č. 651/2014.
Pro investice, které nejsou produktivní, neplatí žádné přísnější podmínky a k projektům
bude přistupováno jako k projektům ostatních žadatelů.
U velkých podniků navíc platí omezení v pravidlech pro veřejnou podporu. V obecné rovině
můžeme uvést, že velké podniky obvykle nemohou na stejnou aktivitu získat tak vysokou
podporu jako malé a střední podniky.
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Jaká je definice produktivní investice?
Jedná se o investice do hmotných nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží
nebo poskytování služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu a k zaměstnanosti.
Současně produktivní investice přispějí k transformaci na klimaticky neutrální hospodářství
a jsou nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních míst v důsledku transformace tím, že vytvoří
nebo ochrání významný počet pracovních míst.
Příklad produktivní investice:
Projekt vedoucí ke změně výrobního sortimentu pořízením nové linky s nižší energetickou
náročností, která umožní zachovat stávající pracovní místa nebo nová pracovní místa
vytvoří.

Jak se prokáže splnění podmínek pro produktivní investice u velkých
podniků?
Velký podnik musí pro každý projekt splňující definici produktivní investice předložit
podpůrnou analýzu, která bude dokládat nezbytnost této investice – formulář
Analýza dopadů produktivní investice na pracovní místa (trh práce), který
obsahuje v příloze i prokázání splnění environmentálních kritérií. Velký podnik ve formuláři
rovněž uvede informace dokládající význam projektu pro naplnění Plánu a skutečnost,
že nepovede k přemístění činnosti mezi členskými státy dohody o EHP.
V PSÚT (který je podkladem pro OPS T) bude uveden indikativní seznam produktivních
investic velkých podniků a seznam investic do zařízení podniků zařazených v ETS.
Formulář Analýza dopadů produktivní investice na pracovní místa (trh práce)
včetně příloh je ke stažení zde.

Je možné z FST podpořit zařízení zahrnuté v systému obchodování
s emisními povolenkami (EU ETS)?
Ano, má to ale svá pravidla. Taková investice musí vést k výraznému snížení emisí
skleníkových plynů pod relevantní benchmarky. Zařízení v EU ETS mohou bez těchto
omezení žádat o podporu z Modernizačního fondu.

Jaká je časová uznatelnost nákladů?
Náklady je možné uznat od 1. 1. 2021. V momentě podání „ostré“ žádosti o podporu ale
nesmí být projekt dokončený. U projektů, které zakládají veřejnou podporu, navíc
nesmí dojít k zahájení prací na projektu před podáním žádosti o podporu.
Zahájením prací na projektu se myslí fyzické zahájení, které je již nevratné - např. fyzická
stavba, závazná objednávka služeb apod. Za zahájení projektu se nepovažuje projektová
příprava.

Je možné podpořit nákup pozemků?
Ano, ale podle návrhu obecného nařízení k EU fondům nesmí nákup pozemků překročit
10 % celkových způsobilých výdajů projektu. V případě opuštěných ploch a ploch dříve
využívaných k průmyslovým účelům, které zahrnují budovy, je tento strop zvýšený
na 15 %. Z výše uvedeného je zřejmé, že nelze podpořit projekt, který bude zahrnovat jen
výdaje na nákup pozemků.
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Jedinou výjimku představuje výkup pozemků za účelem ochrany životního prostředí.
V takových případech se výše uvedené limity nepoužijí.
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