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Poskytnutí informací na základě žádosti o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Vážený pane řediteli,  

v návaznosti na žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze strany Transparency International – Česká republika, o.p.s.  

ze dne 21. července 2021 Vám zasíláme požadované informace formou tohoto dopisu a příloh. 

 

1) Metodika povinného subjektu k hodnocení a výběru strategických projektů 

Uhelné regiony vyhlásily výzvy k předkládání potenciálně strategických projektů s významným transformačním 

dopadem do jejich území v termínu od 31. 3. - 30. 4. 2021 na základě Metodiky pro sběr dat a přístupu  

ke strategickým projektům (Metodika) Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT). Tato metodika včetně 

hodnotících kritérií byla zpracována Ministerstvem pro místní rozvoj a schválena členy Transformační platformy, 

která zajišťuje participativní přístup při přípravě Plánu spravedlivé územní transformace. Metodika je součástí 

PSÚT, jehož aktuální verze je veřejně dostupná na webových stránkách provozovaných Ministerstvem pro 

místní rozvoj dotaceeu.cz. Hodnotící kritéria jsou součástí veřejné výzvy (Příloha č. 2) k předkládání potenciálně 

strategických projektů zveřejněné na stránkách hrajemskrajem.cz. Současně byla informace o vyhlášení výzvy 

zveřejněna na oficiálních webových stránkách msk.cz. prostřednictvím tiskové zprávy a po dobu trvání sběru 

projektů byla výzva dostupná na titulní stránce těchto webových stránek.  

    

Veřejná výzva na regionální úrovni slouží k předvýběru strategických projektů zařazených do PSÚT.  

Po splnění dalších podmínek tyto projekty získají možnost nikoliv nárok na financování z Operačního programu 

Spravedlivá transformace (OP ST). O finálním zařazení projektů do PSÚT rozhodne následně Evropská komise  

a vláda ČR. O financování projektu pak bude rozhodovat Řídící orgán OP ST v rámci vyhlášené výzvy na 

počátku roku 2022. 
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https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/uhelne-regiony/plan-spravedlive-uzemni-transformace-(psut)/transformacni-platforma
https://dotaceeu.cz/getmedia/18b273ba-ac0b-49bc-a47d-4a79f81d3800/Plan-spravedlive-uzemni-transformace-draft-v1-7-pracovni-verze_1.pdf.aspx
https://hrajemskrajem.cz/dokumenty/
https://www.msk.cz/cs/media/tiskove_zpravy/tiskova-zprava-_-kraj-zacina-sbirat-strategicke-transformacni-projekty-7051/
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2) Výstup hodnocení strategických projektů odbornou hodnotící komisí, včetně bodového 

hodnocení vyřazených i doporučených projektů (fáze „hodnotitelé“ dle schématu projektového 

procesu MSK) 

Tabulku s výstupy hodnocení naleznete v příloze č. 1 na prvním listu v přiložené tabulce. Jednotlivé fáze 

hodnocení byly součástí veřejné výzvy a probíhaly následovně. 

 

Fáze 1 - Ve vstupním hodnocení bylo ze strany sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského 

kraje posouzeno splnění formálních kritérií a strategický základ projektu (minimální finanční objem, soulad  

se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje, jasný nositel, definice strategického projektu dle Strategie 

RE:START apod.).  

Fáze 2 - Druhé kolo hodnocení probíhalo ze strany regionálních a mimo-regionálních hodnotitelů (viz fáze 

„hodnotitelé“ dle schématu projektového procesu MSK Metodiky), kteří posuzovali transformační potenciál  

a proveditelnost projektu na základě informací obsažených v předběžných studií proveditelnosti potenciálně 

strategických projektů. Následně byli výstupy hodnocení představeny na tzv. panelu hodnotitelů, jehož součástí 

byli jak regionální hodnotitelé, tak i hodnotitelé mimo-regionální. Při výběru hodnotitelů byl brán zřetel  

na komplexní odbornost ve vztahu k dané problematice, zkušenosti s hodnocením projektů a vyloučení střetu 

zájmu. V případě regionálních hodnotitelů se jednalo o zástupce krajského úřadu, municipalit, univerzit  

či Technologické agentury ČR. Pro zajištění nadregionálního pohledu a přínosu projektů na transformaci kraje 

byli nominováni mimo-regionální hodnotitelé v podobě odborníků z řad univerzit, CzechInvestu, Technologické 

agentury ČR či zástupce Národní ekonomické rady vlády. Hodnotitelé byli jmenování usnesením Rady kraje  

č. 15/944 ze dne 26. 4. 2021, a dále na základě dodatečné nominace ze strany hejtmana Moravskoslezského 

kraje v souladu s uděleným pověřením Rady Moravskoslezského kraje. Panel hodnotitelů na základě 

vzájemného rozboru jednotlivých výsledků hodnocení a diskuze navrhl seznam strategických projektů.  

Fáze 3 - K seznamu projektů se dle tematického zaměření vyjadřovaly také pracovní skupiny Regionální stálé 

konference Moravskoslezského kraje rozšířené o členy relevantních ministerstev a zástupců Tripartity.  

Seznam strategických projektů byl také postoupen k projednání na Plenární schůzi Tripartity a Řídícím výboru 

pro transformaci Moravskoslezského kraje (zástupci kraje a statutárních měst). Tyto platformy nejsou zahrnuty 

v Metodice Ministerstva pro místní rozvoj, nicméně pro lepší přenos informací a transparentnost se k projektům 

vyjadřovaly i ony a jejich stanovisko sloužilo pro Regionální stálou konferenci Moravskoslezského kraje (RSK 

MSK) jako další zdroj informací pro rozhodování. 

Fáze 4 - O doporučení konečného seznamu strategických projektů a o doporučení k zařazení projektů do PSÚT 

rozhodla RSK MSK rozšířená o členy Tripartity dne 24. 6. 2021. Doporučení RSK MSK vyjadřuje regionální 

předvýběr strategických projektů v území. 
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3) Zápis z jednání pracovní skupiny (fáze „pracovní skupiny“ dle schématu projektového procesu 

MSK) 

V Moravskoslezském kraji proběhly 4 pracovní skupiny (PS) pod RSK MSK viz níže, které se vyjadřovaly  

k předloženým projektům dle tematického zaměření. Pracovní skupiny hlasovaly nadpoloviční většinou 

přítomných členů. V případě střetu zájmu se člen PS zdržel hlasování, garanti PS nehlasovali. Stanovisko 

pracovní skupiny bylo pouze doporučující, dle metodiky MMR je platformou s mandátem pro finální rozhodnutí 

a schválení projektů k zařazení do PSÚT RSK MSK. Zápisy pracovních skupin naleznete v příloze č. 2.  

 

• 31.5.2021 – Čistější a zelenější  

• 3.6.2021 – Vzdělanější a zaměstnanější  

• 4.6.2021 – Atraktivnější a kulturnější  

• 8.6.2021 – Podnikavější a inovativnější   

 

4) Soubor strategických projektů doporučených pracovními skupinami k zařazení do PSÚT, včetně 

případného bodového hodnocení projektů 

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje doporučila 3 kategorie strategických projektů k zařazení 

do PSÚT, viz její usnesení níže. Soubor strategických projektů dle kategorií naleznete na dílčích listech tabulky  

v příloze č. 1.  

 

Usnesení RSK MSK ze dne 24. 6. 2021  

Rozšířená Regionální stálá konference MSK doporučuje představené strategické projekty k zařazení do Plánu 

spravedlivé územní transformace (PSÚT) a k financování z Operačního programu Spravedlivá transformace  

v této podobě:  

 

1. Kategorie 1 - Strategické projekty s vysokým transformačním potenciálem 

Těchto 13 projektů RKS MSK doporučila zařadit na seznam k přímému financování skrze výzvu pro strategické 

projekty, která je plánována řídícím orgánem k vyhlášení na první čtvrtletí roku 2022. Tyto projekty budou 

monitorovány v návaznosti na jejich připravenost a technickou, legislativní, majetkoprávní realizovatelnost  

a proveditelnost. V případě, že projekt nebude dostatečně kvalitně připraven, jeho místo může nahradit jiný 

připravený strategický projekt v rámci tohoto seznamu.  

 

2. Kategorie 2 - Strategické projekty firem: s doporučením na využití tematické výzvy pro produktivní 

investice s vazbou na podporované oblasti FST 

Pro tyto projekty RSK MSK doporučila vytvořit tematickou výzvu vzhledem k nutnosti prověřit financovatelnost 

a míru podpory ze strany Evropské komise včetně souladu s Nařízením o FST s tím, že v tematické výzvě budou 

projekty procházet dalším kvalitativním hodnocením. 

 

3. Kategorie 3 - Strategické brownfieldy: s doporučením na využití tematické výzvy na revitalizaci 

brownfieldů, na kterých budou realizovány nové ekonomické aktivity a vzniknou nová pracovní místa. 

Uznatelnými náklady budou pouze investice. 

Pro tyto projekty RSK MSK doporučila vytvořit tematickou výzvu či finanční nástroj (FN) vzhledem k existenci 

více projektů se stejným tematickým zaměřením či územním zacílením s tím, že v tematické výzvě či FN budou 

projekty procházet dalším kvalitativním hodnocením.  
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5) Předpokládané datum jednání rozšířené RSK MSK, na němž budou projednávány strategické 

projekty dle doporučení pracovních skupiny. Bude-li ke dni vyřízení žádosti k dispozici zápis z již 

proběhlého jednání, žádáme o jeho poskytnutí včetně všech příloh.  

 

Jednání RSK MSK proběhlo 24. 6. 2021, zápis včetně příloh naleznete na stránkách kraje. Kromě doporučení 

strategických projektů k zařazení do PSÚT RSK MSK schválila také Transformační plán MSK a také indikativní 

rozdělení alokace prostředků OP ST přidělených Moravskoslezskému kraji pro různé typy operací. Kraj kromě 

tematických výzev, zjednodušených schémat, síťového řešení na podporu vodíku v kraji uvažuje také  

o přípravě finančního nástroje viz Transformační pán MSK. 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Martin Radvan, LL.M. 

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  

 

https://www.msk.cz/cs/temata/cestovni_ruch/regionalni-stala-konference-moravskoslezskeho-kraje-1457/
https://hrajemskrajem.cz/transformace-regionu/transformacni-plan/

