
Moravskoslezský kraj
region v transformaci

17. zasedání RSK MSK



Aktuální informace 
k OP Spravedlivá 

transformace

Finanční 

nástroj

Radana L. Kratochvílová



Operační program Spravedlivá transformace

17. zasedání Regionální stálé 
konference MSK 

Aktuální informace k OP Spravedlivá transformace 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová

ředitelka odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku
* při kurzu 26 Kč/euro



Operační program Spravedlivá transformace

předložení EK

stanovisko SEA

formální dialog

jednání

0. MV

03/22

* přibližný harmonogram, může se měnit

Časová osa

schválení

programu

jednání 

1. MV
fyzicky

03. 11.

vyhlášení 

prvních výzev

4Q
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Operační program Spravedlivá transformace

Aktuální stav

Strana 5

• program je ve finální fázi schvalování

• během jednoho až dvou týdnů by mělo dojít ke schválení 

ze strany Evropské komise



Operační program Spravedlivá transformace

strategické projektyostatní projekty

předběžná studie 

proveditelnosti

35 projektů 

(aktuálně)

hodnocení a 

doporučení z regionů 

tematické výzvyzastřešující projekty

SFŽPkraj

malé projekty ve 

vybraných oblastech

klasická 

podpora 

projektů

finanční 

nástroje
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Operační program Spravedlivá transformace
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Operační program Spravedlivá transformace

Připomínky Evropské komise k programovému dokumentu

1. Zpracovat chybějící dokumenty

✓ DNSH hodnocení

✓ SEA hodnocení

✓ Metodologický dokument k indikátorům

2. Zapojení a podpora partnerů v oblasti životního prostředí (NNO, vědecké instituce specializující 

se na problematiku klimatu a životního prostředí, orgány ochrany životního prostředí) při 

programové podpoře, pravidlech výběru projektů, implementaci a práci Monitorovacího výboru.

✓ partneři jsou zastoupeni v monitorovacím výboru a tematických pracovních skupinách
(12% členů)

3. Finální termín odklonu od uhlí

✓ scénář odklonu do roku 2023 vypracovala Česká uhelná komise

✓ týká se i uhelných elektráren - ČEZ deklaroval odstavení téměř všech uhelných elektráren 
do roku 2030
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Operační program Spravedlivá transformace

Připomínky Evropské komise k programovému dokumentu

4. Prioritizace operací

✓ zavedli jsme tři kategorie intervencí 

✓ prioritizace je pro každý region individuální

✓ prioritizace se odráží v předpokládané alokaci pro jednotlivé věcné oblasti 

1) INTERVENCE ZAMĚŘENÉ NA KLÍČOVÉ POTŘEBY KRAJE

2) INTERVENCE ZAMĚŘENÉ NA VYSOCE PRIORITNÍ POTŘEBY KRAJE

3) INTERVENCE ZAMĚŘENÉ NA PRIORITNÍ POTŘEBY KRAJE
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Operační program Spravedlivá transformace

Připomínky Evropské komise k programovému dokumentu
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73%

24%

3%

Plánované alokace

Klíčové Vysoce prioritní Prioritní



Připomínky Evropské komise k programovému dokumentu

5. Biodiverzita

✓ pro podporu biologické rozmanitosti bude stanovena zvláštní alokace

6. Obnova území - zásahy by měly být řádně odůvodněny a jasně spojeny s logikou zásahu

✓ zásada „znečišťovatel platí“ bude plně respektována

✓ zaměřujeme se pouze na oblasti zasažené těžbou uhlí nebo souvisejícím průmyslem, nebudeme 

podporovat celý region
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www.opst.cz
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Aktuální informace 
k OP Spravedlivá 

transformace

Finanční 

nástroj

Ivo Marcin



Operační program Spravedlivá transformace

Strategické projekty OPST
Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje, 21. září 2022

Ivo Marcin

odbor strategie Fondu a mezinárodní spolupráce 

Státní Fond životního prostředí ČR



Operační program Spravedlivá transformace

Obsah
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1. Stav přípravy strategických projektů

2. Proces hodnocení a zapojení RSK

4. Výzva



Operační program Spravedlivá transformace

Stav přípravy strategických projektů

• MSK 13 strategických projektů

• předpokládaná alokace činí cca 191 % disponibilní alokace pro strategické projekty

• pravidelná konzultace se SFŽP s JASPERS (aktuálně 5 projektů)

• práce na studiích proveditelnosti v rámci Výzvy na předprojektovou přípravu

• řádná výzva plánovaná na začátek listopadu
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Operační program Spravedlivá transformace

Proces výběru a hodnocení projektů
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VÝBĚR STRATEGICKÝCH 

PROJEKTŮ

a

ZAHÁJENÍ PROJEKTOVÉ 

PŘÍPRAVY

AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTŮ

a

ZHODNOCENÍ PROJEKTOVÉ 

PŘÍPRAVY

HODNOCENÍ PROJEKTU

i. formální kritéria a přijatelnost

ii. analýza a hodnocení studií 

proveditelností

VÝBĚROVÁ KOMISE



Operační program Spravedlivá transformace

Proces výběru a hodnocení projektů
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06/2021 11/2021 11/20229/20228/20224/2022

Výběr SP Výzva PP SP Financování  

PP SP

Aktuální 

stav  PP SP

Potvrzení 

SP RSK
VÝZVA

SP

Hodnocení SP

12/2023

ROLE REGIONÁLNÍCH STÁLÝCH KONFERENCÍ V PROCESU:

1. výběr strategických projektů prostřednictvím výzvy pro strategické projekty vyhlašované příslušnými kraji

2. posouzení aktuálního stavu přípravy projektů na základě informací z „dotazníků“ a stanoviska SFŽP (Expertní komise)

3. posouzení celkového rámce projektu ve vztahu k transformačnímu přínosu kraje a vzneseným výhradám



Operační program Spravedlivá transformace

Kritéria pro výběr operací

předkládá se pouze 1 žádost za celý strategický projekt

Žádost musí být:

▪ zpracována elektronicky, prostřednictvím Informačního 

systému koncového příjemce (IS KP21+)

▪ předložena oprávněným žadatelem a elektronicky podepsaná

▪ úplná a obsahuje požadované přílohy

▪ projekt doporučen příslušnou RSK a nese status strategického 

projektu

▪ žadatel doložil studii proveditelnosti (SP), která je zpracovaná:

- dle závazné osnovy a úplná (včetně relevantních příloh)

- v podrobnosti a kvalitě umožňující posouzení jednotlivých bodů 

osnovy, je-li relevantní jsou jednoznačně popsány partnerské úlohy 

a jejich přínos v rámci strategického projektu

- zohledňuje podmínky příslušné RSK (je-li relevantní)

▪ žadatel doložil finanční analýzu projektu

▪ projekt je v souladu s podmínkami veřejné podpory

▪ SP projednána mezirezortní expertní skupinou

▪ SP (případně) projednána TP JASPERS

Formální náležitosti
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Kritéria přijatelnosti



Operační program Spravedlivá transformace

1. Nositelé předkládají úplné žádosti do vyhlášené řádné výzvy

2. SFŽP provede formální kontrolu úplnosti žádosti a oprávněnosti žadatele

3. SFŽP provede kontrolu přijatelnosti žádosti, která se skládá z:

a. kontroly přijatelnosti žádosti a studie proveditelnosti projektovým manažerem a odbornými útvary SFŽP

b. posouzení studie proveditelnosti mezirezortní expertní skupinou

c. případného posouzení studie proveditelnosti TP JASPERS

4. SFŽP zpracuje souhrnné stanovisko k projektu

5. Souhrnné stanovisko, včetně studie proveditelnosti, je zasláno na příslušné RSK

Strana 21

Proces hodnocení strategických projektů



Operační program Spravedlivá transformace

6. RSK se v rámci posouzení stanoviska a studie vyjádří ke strategickému projektu následovně:

a. doporučí projekt k realizaci bez výhrad

b. doporučí projekt k realizaci s výhradou/výhradami (ty je potřeba následně zapracovat do finální studie proveditelnosti)

c. nedoporučí k realizaci s řádným a průkazným odůvodněním

z důvodu plynulého schvalování žádostí systém předpokládá rozhodování RSK v harmonogramu 2-3 měsíce v průběhu výzvy

7. Po zaslání stanoviska k projektu zpět na SFŽP, následuje proces ukončení hodnocení projektu následovně:

1. SFŽP posoudí stanovisko RSK a byly-li v průběhu procesu kontroly přijatelnosti vzneseny jakékoli připomínky či výhrady,

zašle nositeli požadavek na jejich vypořádání a zapracování do finální verze studie proveditelnosti a logického rámce

2. Po obdržení finální studie proveditelnosti SFŽP ověří zapracování vznesených výhrad a je-li relevantní, projedná rovněž

s relevantními partnery, z jejichž strany byla výhrada vznesena

3. Finální verzi studie postupuje SFŽP na Výběrovou komisi, která na základě všech výstupů hodnocení včetně finálního

(ne)doporučení RSK rozhodne o podpoře, a zároveň rozsahu a výši podpory daného projektu

Strana 22

Proces hodnocení strategických projektů



Operační program Spravedlivá transformace

• je žádost v souladu s původním záměrem strategického projektu doporučeného příslušnou RSK 

• je jednoznačně definována oblast řešení a zdůvodněna potřeba realizace opatření,

• jsou popsány očekávané cíle opatření žádosti, jejich výsledky a výstupy,

• odhadovaný předpoklad financování se jeví jako reálný s ohledem na náročnost realizace strategického 

projektu, jeho organizační zajištění a zejména s ohledem na očekáváné výstupy a přínos projektu,

• jsou požadované výdaje způsobilé a zdůvodnitelné v souladu s výše uvedenými charakteristikami žádosti, 

zaměřením strategického projektu a jsou v souladu s výzvou.

• Výběrová komise předložené žádosti k financování:

• doporučí

• doporučí s výhradou

• nedoporučí

Strana 23

Posouzení žádosti Výběrovou komisí



Operační program Spravedlivá transformace

Navrhovaná kritéria výzvy pro strategické projekty

Strana 24

Druh výzvy průběžná (nesoutěžní)

Podporované aktivity komplexní realizace strategického projektu dle studie proveditelnosti 

Oprávnění žadatelé projekty na území KVK, MSK, ULK se statusem strategického projektu   

Termíny výzvy vyhlášení (předpoklad) 10. 11. 2022 / příjem do 31. 12. 2023

Období realizace způsobilost finančních prostředků do 31. 12. 2027 

Výše podpory maximálně (při zohlednění podmínek veřejné podpory):

95 %    pro veřejné vysoké školy, zapsané spolky, veřejné výzkumné organizace

85 %    pro ostatní subjekty

Alokace alokace pro jednotlivé kraje činí (celkem 20,6 mld. Kč):

SC 1.1 Ústecký kraj: 7 300 000 000 Kč

SC 2.1 Karlovarský kraj: 2 890 000 000 Kč

SC 3.1 Moravskoslezský kraj: 8 720 000 000 Kč



Operační program Spravedlivá transformace

ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

• ex-ante financování

- právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

- veřejné vysoké školy  a veřejné výzkumné organizace

- zapsané spolky

- příspěvkové organizace zřízené organizační složkou státu za stanovených podmínek

• výše 1. zálohové platby je 30 % z CZV projektu

následující zálohové platby jsou příjemci podpory vypláceny dle plánovaných potřeb projektu, přičemž celkový objem záloh vyplacený 

příjemci podpory v  daném okamžiku nesmí překročit objem prostředků dosud vyúčtovaných příjemcem podpory a schválených ŘO o 

více než 30 % způsobilých výdajů projektu

• průběžné ex-post u ostatních příjemců.
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Operační program Spravedlivá transformace

UDRŽITELNOST PROJEKTU

po dobu udržitelnosti je příjemce nebo partner s finančním příspěvkem povinen užívat výstupy projektu a realizovat 

aktivity v souladu s účelem projektu

Doby udržitelnosti pro jednotlivé výstupy:

a. V případě investic do nemovitostí, je třeba zachovat jejich účel minimálně po dobu 10 let.

b. V případě investice do dlouhodobého hmotného majetku, je třeba zachovat jejich účel minimálně po dobu 5 let, 

nebo po dobu životnosti, pokud je kratší než 5 let.

c. V případě hmotných a nehmotných výstupů vytvořených v rámci realizace projektu (publikace, webové stránky, 

software, studijní programy atd.), musí být zajištěna jejich dostupnost a funkčnost po dobu alespoň 5 let.

d. V případě vzdělávacích, výzkumných, poradenských, osvětových a dalších aktivit obdobného charakteru 

musejí být tyto zachovány po dobu 5 let a rozsahu 50 % aktivit nebo po dobu a v rozsahu stanoveném Výzvou 

nebo Rozhodnutím
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Operační program 

Spravedlivá 

transformace

www.opst.cz

Děkujeme za pozornost

Ivo Marcin

e-mail: spravedliva.transformace@sfzp.cz



Příprava 
strategických projektů 

v OP Spravedlivá 
transformace

Zastřešující 

projekty

Finanční 

nástroj

Tematická 

výzva

Strategické 

projekty

Zdeněk Karásek



Podnikání Výzkum, vývoj, 
inovace

Nová energie Digitální inovace Obnova území Oběhové 
hospodářství

Lidé 
a dovednosti

Strategické projekty

REFRESH

LERCO

CirkArena 

Černá kostka POHO Park

MUSEUM+

Edu District

Podolupark TRAUTOM –
Kompetence 

pro 21. století 

TPA

CEPISREFRESH

LERCO

Eden

Centrum 
veřejných 

energetiků

13



Nositel: VŠB – Technická univerzita Ostrava (partner OSU) 

Financování: 31 % budova, 32 % lidé VaV, 29 % přístroje, 8 % zbylé náklady

Zaměření: 

Změny:

REFRESH

▪ komplex čtyř „živých laboratoří“ (Industry 4.0 & Automotive Lab, Energy Lab, 
Materials & Environment Lab, Social lab)

▪ napojení na průmyslové partnery a transferem výsledků do praxe

Původní celkové náklady: 
3 994 mil. Kč

Současné celkové náklady: 
3 115 mil. Kč

Současný požadavek na OP ST: 
2 648 mil. Kč

Původní požadavek na OP ST:  
3 394,9 mil. Kč

▪ doplněna Social lab

▪ upravit harmonogram projektu do konce roku 2027 

▪ blíže popsat výstupy projektu, poptávku a jejich využití 

▪ vyčíslit příjmy komercionalizovaných výstupů v rámci studie proveditelnosti, kterými bude zajištěna udržitelnost

Zhodnocení 
a doporučení SFŽP



Nositel: Ostravská univerzita (partner: VŠB-TUO)

Financování: 50 % budova, 28 % lidé VaV, 13 % přístroje, 9 % zbylé náklady 

Zaměření:

Změny:

LERCO

▪ vybudování vědeckovýzkumného hubu lékařské fakulty OSU se zapojením FNO

▪ biomedicínské výzkumné programy, molekulární přírodovědné výzkumné programy

Původní celkové náklady: 
1 847 mil. Kč

Současné celkové náklady: 
1 904 mil. Kč

Současný požadavek na OP ST:
1 618 mil. Kč

Původní požadavek na OP ST:  
1 569,95 mil. Kč

▪ navýšení o VP9 (Biomedicínské inženýrství – VŠB-TUO) a výrazné rozšíření aktivit VP7 

(Medicínské obory – FNO)

▪ navýšení požadavku na OP ST o 50 mil. Kč

▪ dopracovat poptávku po výstupech projektu

▪ objasnit potřebu stavby nové budovy

▪ šířeji popsat a vysvětlit dopad a přínosy pro region a jeho transformaci 

Zhodnocení 
a doporučení SFŽP

Proběhla konzultace 
s JASPERS



Nositel: MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Financování: 50 % budova, 21 % lidé VaV, 19 % přístroje, 10 % zbylé náklady

Zaměření:

Změny:

CIRKARENA

▪ rekonstrukce bývalé sportovní haly v Třinci  a vytvoření multifunkčního centra cirkulární ekonomiky v 
kraji s ambicí stát se Národním kompetenčním centrem - ČVUT, VUT, AV ČR, VŠB-TUO, Fraunhofer Institut 

Původní celkové náklady: 
2 199 mil. Kč

Současné celkové náklady: 
1 872 mil. Kč

Současný požadavek na OP ST: 
1 591 mil. Kč

Původní požadavky na OP ST: 
1 869,2 mil. Kč

▪ realizace stavby posunuta o rok - dokončení stavby 27 - pilotní provoz 27-29). I přes prodloužení 
realizace projektu je plánováno profinancování 70 % rozpočtu do konce roku 2027. 

▪ rozdělit projekt na část posílení infrastruktury VaV a následný komerční výzkum vzhledem k veřejné podpoře

▪ Snížení dotace následkem zařazení do VP je rizikem pro žadatele, který deklaruje, omezenou možnost spolufinancování.

▪ upravit harmonogram projektu do konce roku 2027 

▪ zvážit variantu nájmu již existujících prostor, a to i s ohledem na poptávku po výstupech projektu a využití nově

vzniklé infrastruktury

Zhodnocení 
a doporučení SFŽP



EDEN Silesia - výzkumný a vzdělávací park

Nositel: Slezská univerzita v Opavě

Původní celkové náklady: 
2 980 mil. Kč

Současné celkové náklady: 
2 552 mil. Kč

Současný požadavek na OP ST: 
2 169 mil. Kč

Původní požadavek na OP ST:  
2 431 mil. Kč

▪ zpracovat finanční analýzu s vyčíslením příjmů – následně bude ověřena případná veřejná podpora

▪ dopracovat analýzu poptávky (směrem ke studentům a návštěvníkům)

▪ zpřesnit zaměření výzkumných činností včetně harmonogramu přípravy nových studijních programů

▪ riziko zpoždění v realizaci (rozsáhlé investice a technologicky náročné prvky)

▪ riziko neudržení nových akademických pracovních míst (budoucí nároky na státní rozpočet)

Zhodnocení a 
doporučení SFŽP

▪ unikátní vzdělávací a výzkumná infrastruktura spojená s vybudováním velkokapacitních skleníků 
určených pro výzkumné účely, environmentální výchovu

▪ změna názvu projektu na „Eden Silesia – výzkumný a vzdělávací park“

▪ snížení rozpočtu a požadavku na OP ST (o 262 mil. Kč)
Změny:

Zaměření:



Centrum veřejných energetiků

Nositel: Moravskoslezské energetické centrum, p. o. 

Zaměření:

Změny:

▪ poradenské centrum v oblasti energetiky a čisté mobility pro obce

Původní celkové náklady: 
200 mil. Kč

Současné celkové náklady: 
200 mil. Kč

Současný požadavek na OP ST: 
170 mil. Kč

Původní požadavek na OP ST: 
170 mil. Kč

▪ nově zacílení podpory mimo MSP z důvodu veřejné podpory 

▪ zpracovat koncepci energetického poradenství v kraji včetně popisu rolí zapojených aktérů vyřešit udržitelnost 

projektu již před jeho zahájením 

Zhodnocení 
a doporučení SFŽP

SP odeslána 
na JASPERS



Nositel: Moravskoslezský kraj 

Zaměření: 

Změny:

Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací

▪ výstavba nové MSK vědecké knihovny

▪ moderním informační, komunitní a technologické středisko

Původní celkové náklady: 
1 946 mil. Kč

Současné celkové náklady: 
1 946 mil. Kč

Současný požadavek na OP ST: 
1 654 mil. Kč

Původní požadavek na OP ST:  
1 654 mil. Kč

▪ v dotazníku nositel deklarovat, že ke změnám projektu nedošlo

▪ blíže rozpracovat aktivity projektu mimo knihovnické služby 

▪ definovat partnery projektu a vysvětlit jejich roli a zapojení

▪ vyčíslit příjmy z projektu

Zhodnocení 
a doporučení SFŽP



Nositel: MSK

POHO Park

▪ revitalizace dolu Gabriela a okolí na nové centrum pohornické krajiny

▪ vytvoření návštěvnického centra přibližující historický odkaz hornictví, prostor pro pořádání 
komunitních akcí i trávení volného času pro širokou veřejnost

Původní celkové náklady: 
503 mil. Kč

Současné celkové náklady: 
503 mil. Kč

Současný požadavek na OP ST:  
427,5 mil. Kč

Původní požadavek na OP ST:  
427,5 mil. Kč

▪ upuštění od plánu na hotel v korunách stromů, rozsah pronájmů a čistě komerčních aktivit

▪ zpracovat finanční analýzu s vyčíslením příjmů – následně bude ověřena případná veřejná podpora

▪ specifikovat způsob provozu areálu a založení spolku, který jej bude provozovat

▪ včasné vyřešení majetkoprávních vztahů a převod pozemků od společnosti DIAMO

Zhodnocení 
a doporučení SFŽP

Změny: 

Zaměření:

SP odeslána 
na JASPERS



Nositel: Dolní oblast Vítkovice, z.s. 

Zaměření: 

Education District

▪ unikátní systém celoživotního a neformálního vzdělávání využívající inovativní technologie 
pro demonstraci nových globálních megatrendů spojených s transformací kraje

Původní celkové náklady: 
496,3 mil. Kč

Současné celkové náklady: 
496,3 mil. Kč

Současný požadavek na OP ST: 
421,8 mil. Kč

Původní požadavek na OP ST: 
421,8 mil. Kč

▪ z výstupu dotazníku není zřejmý posun v přípravě

▪ specifikovat konkrétní aktivity, proč jsou vybrané aktivity v projektu důležité, jak přispívají k transformaci

a podpoře zaměstnanosti

▪ vyjasnit otázku potřebnosti projektu, případně zpracovat analýzu poptávky

▪ specifikovat finanční zajištění projektu, udržitelnost

▪ po zpřesnění aktivit bude posouzena veřejná podpora (s vazbou na návštěvnost)

Zhodnocení 
a doporučení SFŽP



Nositel: PDI a.s. (SPV: Podolupark Holding)

Zaměření: 

Změny: 

PODOLUPARK KARVINÁ

▪ revitalizace bývalého dolu 9. květen

▪ vybudování areálu centra plazmového zplyňování odpadu a výroby vodíku, průmyslového a vývojového parku, 
datového centra, velkokapacitních skleníků včetně residenčního bydlení 

Původní celkové náklady: 
7 600 mil. Kč

Současné celkové náklady: 
7 400 mil. Kč

Současný požadavek na OP ST: 
50 mil. EUR = cca 1 300 mil. Kč

Původní požadavek na OP ST: 
50 mil. EUR = cca 1 350 mil. Kč

▪ doplnění projektu o výrobu vodíku v rámci FVE, realizaci velkokapacitních skleníků a využití důlního plynu, 
vytvoření SPV - Podolupark Holding, které je v současné době hlavním partnerem projektu – bude žadatelem

▪ přehodnotit způsob financování z tematických výzev OP ST a jiných dotačních programů (např. MdF pro FVE)

▪ Část plánovaných aktivit projektu je dle nařízení o FST nezpůsobilých - energetické využití odpadu (zplyňování), 

využití důlních plynů, rezidenční výstavba

▪ Aktivity projektu se výrazně změnily a je otázkou, zda je projekt stále transformační a naplňuje jeho původní cíle

▪ vyjasnit využití ostatních způsobilých aktivit projektu (logistický park, podpora start-up) 

Zhodnocení 
a doporučení SFŽP

Kurz: 27 Kč

Kurz: 26 Kč



Nositel: MUSEum+, s.p.o (MK ČR)

Zaměření: 

MUSEUM+

▪ inovativní státní muzeum pro transformaci 

▪ důraz na oblast kulturních a kreativních průmyslů 

Původní celkové náklady: 
2 000 mil. Kč

Současné celkové náklady: 
1 887 mil. Kč

Současný požadavek na OP ST: 
1 604 mil. Kč

Původní požadavek na OP ST:  
1 699 mil. Kč

▪ snížení požadavku na OP ST (o 300 mil. Kč)

▪ zpracovat finanční analýzu, včetně vyčíslení příjmů (pravděpodobně režim veřejné podpory)

▪ doložit písemný příslib podpory MK ČR

▪ zhodnotit udržitelnost a životnost stavby

▪ zaměřit se na potřebnost projektu a její přispění k transformaci v oblasti kultury a zaměstnanosti

Zhodnocení 
a doporučení SFŽP

Změny:



Nositel: Slezská univerzita v Opavě

CEPIS - Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií

▪ vytvoření unikátního prostoru a prostředí pro podporu vzdělávání, inovací, podnikání, propojení 
s aplikační sférou a posilování komunitní role univerzity

Původní celkové náklady: 
620 mil. Kč

Současné celkové náklady: 
918,1 mil. Kč (dotazník)

672 mil. Kč (změna rozsahu budovy)

Současný požadavek na OP ST: 
780,4 mil. Kč (dotazník)

571 mil. Kč (změna rozsahu budovy)

Původní požadavek na OP ST: 
527 mil. Kč

▪ zvýšení rozpočtu kvůli růstu cen ve stavebnictví 

▪ posun stavební části o rok (do pol. roku 2027)

▪ v průběhu srpna změna rozsahu budovy a doprovodné infrastruktury (součástí architektonické 
studie) – navýšení celkových nákladů o 52 mil. Kč

▪ rozpracovat rizika spojené s růstem cen stavebních prací a využitím metody Design & Build

▪ zajistit další zdroje financování s vazbou na navýšení rozpočtu

▪ zapracovat do studie proveditelnosti analýzu poptávky po nabízených oborech

Zhodnocení 
a doporučení SFŽP

Zaměření:

Změny:

Proběhla konzultace 
s JASPERS



Nositel: Moravskoslezský kraj

Zaměření:

Změny: 

TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

▪ vývojové a školící centrum pro učitele a studenty odborných předmětů SŠ

▪ inspirován příkladem úspěšné evropské praxe z Baskicka TKNIKA

Původní celkové náklady: 
1 220 mil. Kč

Současné celkové náklady: 
1 220 mil. Kč

Současný požadavek na OP ST: 
1 037 mil. Kč

Původní požadavek na OP ST:
1 037 mil. Kč

1) MTA - transformace středoškolského odborného 

vzdělávání + vybraných 10 SŠ v kraji 

2) KVIC - inovace ve vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ a jejich 

transformace na učící se organizace

3) MS PAKT - vzdělávání a re/upskilling zaměstnanců

4) MSIC - inkubátor pro začínající mladé podnikatele 

(StartUp Gate Ostrava)

▪ odstoupení SLU a nerealizace aktivity DIMLAB

▪ podstatná změna v nastavení projektu = doplněny aktivity: inovace ve vzdělávání na úrovni 
základních škol, vzdělávání a re/upskilling zaměstnanců, aktivity na podporu začínajících 
podnikatelů

▪ zvážit varianty rekonstrukce vs. pronájem nebo redukovaná výstavba

▪ v případě rekonstrukce zajistit udržitelnost a využití s ohledem na nájemníky 

▪ blíže objasnit aktivity projektu pro správné nastavení veřejné podpory

Zhodnocení 
a doporučení SFŽP

Proběhla konzultace 
s JASPERS



Nositel: Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.

TRAUTOM – Kompetence pro 21. století 

▪ vzdělávání zaměstnanců, rekvalifikace, profesní poradenství

Původní celkové náklady: 
700 mil. Kč

Současné celkové náklady: 
500 mil. Kč

Současný požadavek na OP ST: 
425 mil. Kč

Původní požadavek na OP ST: 
595 mil. Kč

▪ snížení rozpočtu a sloučení dvou projektů v jeden v rámci hodnotícího procesu

▪ roční posun zahájení realizace 

▪ zpracovat analýzu poptávky po aktivitách projektu s vazbou na udržitelnost

▪ specifikovat proces fungování projektu, rozdělení rolí s vazbou na přímou podporu cílových skupin

prostřednictvím tematické výzvy (vyhlašovatel SFŽP) a alokovat část prostředků pro tuto výzvu

▪ zpřesnit obsah aktivit (např. KA4 poradenství pro propuštěné zaměstnance) a odlišit od podpory

poskytované ze strany MPSV a Úřadu práce

Zhodnocení 
a doporučení SFŽP

Změny: 

Zaměření:



Projekt
Původní požadavek na OP ST

(pre-studie proveditelnosti červen 2021)
Aktuální požadavek na OP ST 

(dotazník srpen 2022)

LERCO 1 570 1 618

Centrum veřejných energetiků 170 170

POHO Park Gabriela 427 427

TRAUTOM 595 425

Černá kostka 1 654 1 654

TPA 1 037 1 037

REFRESH 3 395 2 648

CirkArena 1 869 1 591

CEPIS 527 571

Podolupark Karviná 1 350
(50 mil. EUR při kurzu z roku 2021 1EUR=27 Kč)

1 300 
(50 mil. EUR při kurzu 1EUR = 26Kč)

MUSEum+ 1 699 1 604

EDUCATION DISTRICT 421 421

EDEN Silesia 2431 2 170

CELKEM 17 145 15 636

Srovnání požadavku na OP ST 



Klasifikace informací: Neveřejné

Indikativní vývoj alokace pro SP

9,45 mld. Kč

Strategické 

projekty

18,9 mld. Kč

K jednání možnost navýšení alokace na 60 %

Stanovisko EK: max 50 % alokace OP ST pro SP



Návrh stanoviska č. 1/17/2022: 

Rozšířená Regionální stálá konference MSK bere na vědomí aktuální stav přípravy strategických

projektů k financování z OP ST a přijímá doporučení SFŽP, které bude dále projednáváno

s nositeli SP.

Návrh stanoviska č. 2/17/2022: 

Rozšířená Regionální stálá konference MSK bere na vědomí současné stanovisko MŽP/SFŽP,

že alokace prostředků určených pro strategické projekty může činit maximálně 50 % prostředků

z celkové alokace kraje. Vzhledem k probíhajícímu zpracování a projednávání studií

proveditelnosti a s tím souvisejícími možnými změnami v projektech, bude doporučení max.

alokace řešeno až na základě posouzení finálních studií proveditelnosti na dalších jednáních

RSK MSK, v intervalu 2-3 měsíců.

Návrh stanovisek RSK MSK 



Návrh stanoviska č. 3/17/2022: 

Pokud souhrnný objem alokace pro strategické projekty, které budou v rámci hodnotícího procesu posouzeny jako

připravené a s potřebným transformačním přínosem pro kraj, bude vyšší než 50 % z celkové alokace, projedná

Rozšířená Regionální stálá konference MSK nejpozději do konce června 2023 požadavek na navýšení alokace

pro strategické projekty a pro tento účel bude mít ve struktuře alokací rezervu do 10 % z celkové alokace.

Návrh stanoviska č. 4/17/2022: 

V případě, že požadavky strategických projektů překročí 50 % celkové alokace OP ST pro kraj či navýšení 10 %

z rezervy disponibilní alokace, doporučuje Rozšířená Regionální stálá konference MSK využít především princip

časového hlediska pro prioritizaci strategických projektů.

Návrh stanoviska č. 5/17/2022: 

V případě, že z důvodu pozbytí strategického statusu, odstoupení nositelů projektů či jiných důvodů, dojde

k nevyužití celkové alokace určené pro strategické projekty, doporučuje Rozšířená Regionální stálá konference MSK

využití těchto prostředků v rámci ostatních operací OP ST v kraji, tj. v tematických výzvách, zastřešujících

projektech a finančních nástrojích. Úpravu indikativní alokace do těchto operací projedná a doporučí RSK MSK

podle vývoje čerpání a absorpční kapacity.

Návrh stanovisek RSK MSK 



Příprava 
dalších typů operací 

v OP Spravedlivá 
transformace

Finanční 

nástroj

Tematické 

výzvy

Zastřešující 

projekty

Strategické 

projekty

Zdeněk Karásek



OP Spravedlivá 
transformace

Finanční 

nástroj

Tematické 

výzvy

Zastřešující 

projekty

Strategické 

projekty



Podnikání Výzkum, vývoj, 
inovace

Nová energie Digitální inovace Obnova území Oběhové 
hospodářství

Lidé 
a dovednosti

Zastřešující projekty

Global Experts Podpora 
přípravy 

projektové 
dokumentace

PODREG Podpora přípravy projektové 
dokumentace

pro 

obce



Podnikání

SC 1.3 Nová 
energie

SC 1.5 Obnova 
území

SC 1.6 Oběhové 
hospodářstvíAlokace: 460 mil. Kč

Příjemci: MSP + fyzické osoby
Alokace: 200 mil. Kč

Příjemci: obce, spolky obcí

Alokace: 200 mil. Kč

Příjemci: univerzity

Výzkum, vývoj, inovace

Zaměření

▪ podpora podnikání a podnikavosti

▪ podpora 1000 zájemců o podnikání

▪ podpora 2000 MSP v různé fázi

Zaměření

▪ grant pro zahraniční post-doc

Zaměření

▪ podpora projektové přípravy

▪ revitalizace území, komunitní energetika, čistá

mobilita, úspory energií, sociální a vzdělávací

infrastruktura, cirkulární vouchery

▪ dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební

povolení, studie, analýzy a posudky, dokumentace

k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA),

energetický posudek nebo audit, apod.

PODREG

Global

Experts

PPD



OP Spravedlivá 
transformace

Finanční 

nástroj

Tematické 

výzvy

Zastřešující 

projekty

Strategické 

projekty



Tematické výzvy

Komunitní 
energetika

Řemeslné 
inkubátory

Podnikání Výzkum, vývoj, 
inovace

Nová energie Digitální inovace Obnova území Oběhové 
hospodářství

Lidé 
a dovednosti

Odborné 
učebny SŠ

Transformace 
pohornické

krajiny

Síťové řešení 
vodíku

Vzdělávání 
a rekvalifikace 
zaměstnanců

Vnitřní 
konektivita SŠ 

pro 

obce

v případě nedostatečné 

alokace v ModFond

Inovativní 
projekty 

oběhového 
hospodářství

ověřujeme AbsKap



Zaměření

▪ podpora vzniku řemeslných dílen

▪ využití pro podnikatele – prostor, zařízení a stroje

▪ využití pro volnočasové aktivity

Řemeslné inkubátory

Podnikání

Alokace: 200 mil. Kč

Území: bez omezení

Příjemci: obce 

Zaměření

▪ konektivita SŠ 

▪ vybavení odborných učeben SŠ

nad rámec Regionálního akčního plánu
Alokace: 300 mil. Kč

Území: bez omezení

Příjemci: zřizovatelé škol

Podpora digitalizace a vybavení škol

Digitální inovace Lidé a dovednosti

Alokace: 1 000 mil. Kč

Území: bez omezení

Příjemci: zástupci soukromého a veřejného sektoru, 
kteří mají relevanci pro vodíkovou mobilitu

Vodíkové údolí

Nová energie Zaměření

▪ Vodíková mobilita (dopravní prostředky na H2)

▪ Výroba, skladování a infrastruktura

▪ Využití vodíku a vodíkových technologií pro 

průmysl a energetiku

▪ Věda, výzkum, inovace a vzdělávání



Alokace:  a) 1 000 mil. Kč + b) 500 mil. Kč

Věcný garant: MSID 

Území: území po těžbě a poddolované území 

Příjemci: a) obce, kraj, p.o, MSP, vzdělávací 

instituce, výzkumné instituce, NNO

b) nositelé strategických brownfieldů

Podmínka pro příjemce: soulad se strategií 

POHO Karvinsko a POHO JIH

Transformace pohornické krajiny

Obnova území Zaměření

▪ a) cyklo a pěší trasy (propojení významných bodů 

připomínajících historii a hornictví), udržitelná mobilita

- nabíjecí stanice pro elektrokola, péče o přírodně 

a historicky cenné nebo významné objekty (odvaly, 

kotliny, staré sady a zahrady, původní stezky, aleje, 

drobné sakrální stavby, pamětní místa,…), 

projekty „veřejného zájmu“: revitalizace BRF s 

následným nekomerčním využitím (kultura, sport..)

▪ b) projekty veřejného zájmu strategických 

brownfieldů (příprava a realizace veřejné a technické 

infrastruktury)

Vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců

Alokace: 380 mil. Kč (vyčleněno ze SP TRAUTOM)

Věcný garant: MS PAKT 

Území: bez omezení

Příjemci: podniky (MSP a velké podniky)

Podmínka pro příjemce: transformační plán podniku

Lidé a dovednosti
Zaměření



OP Spravedlivá 
transformace

Finanční 

nástroj

Tematické 

výzvy

Zastřešující 

projekty

Strategické 

projekty



Klasifikace informací: Neveřejné

Alokace: 1 000 mil. Kč (indikativně)

Území: POHO Karvinsko a POHO JIH

Příjemci: podnikatelské subjekty, 

v soukromém i veřejném vlastnictví 

Obnova 
území

Revitalizace brownfieldů
Zaměření

▪ Příprava a development BRF pro výnosové/komerční aktivity

▪ A) Rekonstrukce nemovitosti (podnikatelská infrastruktura)

▪ B) Regenerace území (založení SPV, urbanistická zóna rozvoje)

▪ Strategické brownfieldy + další projekty z území (dvourychlostní strategie)

▪ Typ FN: zvýhodněný podřízený úvěr

Zaměření

▪ Podpora produktivních investic malých a středních podniků

▪ Inspirace: Program Expanze MPO 

▪ Úvěr od 500 tisíc do 100 mil. Kč

▪ Financování 75 % způsobilých výdajů

▪ Typ FN: bezúročný úvěr

Podnikání

Expanze
Alokace: 1 000 mil. Kč (indikativně)

Území: neomezeno

Příjemci: malé a střední podniky

Podnikání

Expanze

Alokace: 1 400 mil. Kč (indikativně)

Území: neomezeno

Příjemci: velké podniky

Zaměření

▪ Podpora produktivních investic velkých podniků

▪ Podmínky v řešení s NRB + vyjednávány prostředky s EIB

▪ Typ FN: pravděpodobně záruka za komerční úvěr



Klasifikace informací: Neveřejné

Typy operací Rozdělení alokace Rozdělení alokace v Kč

Strategické projekty 50 % 9 450 000 000

Tematické výzvy a zastřešující projekty 32,06 % 6 060 000 000

Podreg 460 000 000

Podpora projektové přípravy (vč. cirkulárních voucherů) 200 000 000  

Global experts 200 000 000

Řemeslné inkubátory 200 000 000

Síťové řešení vodíku 1 000 000 000

Transformace pohornické krajiny 1 000 000 000 

Nové téma: Vybavení  odborných učeben 200 000 000

Nové téma: Konektivita ve školách 100 000 000

Nové téma: Oběhové hospodářství (inovativní projekty) 300 000 000

Produktivní investice VP – finanční nástroj 1 400 000 000

Nové téma: Expanze pro MSP – finanční nástroj 1 000 000 000

Strategické BRF 7,94 % 1 500 000 000

Podpora strategických BRF - finanční nástroj 1 000 000 000
Nové téma: Transformace pohornické krajiny 

- podvýzva pro projekty strategických BRF bez veřejné podpory – dotace
500 000 000

Celkem 17 010 000 000
Rezerva cca 10 % z celkové alokace k možnému navýšení strategických projektů: 1 890 000 000

Celková alokace pro MSK 18 900 000 000

Indikativní % rozložení alokace 
dle priorit kraje:



Klasifikace informací: Neveřejné

Indikativní průběžný vývoj alokace
dle typů operací:

Zastřešující 

projekty

9,45 mld. Kč 0,86 mld. Kč

Tematické 

výzvy

3,3 mld. Kč

Finanční 

nástroj

3,4 mld. Kč

Strategické 

projekty

18,9 mld. Kč

Rezerva pro SP: 1,89 mld. Kč = 10 % z celkové alokace 

Celkem: 17,01 mld. Kč 



Klasifikace informací: Neveřejné

Návrh stanoviska č. 6/17/2022:

Rozšířená Regionální stálá konference MSK bere na vědomí indikativní návrh

na rozložení alokace jednotlivých typů operací k 21. 9. 2022 s tím, že tyto alokace

budou v průběhu času upraveny na základě zpřesnění absorpční kapacity

a podmínek dílčích výzev.

Návrh stanoviska RSK MSK 



Klasifikace informací: Neveřejné

Akční plán 5 
programu RE:START 

Finanční 

nástroj

Miloš Soukup



Strategie hospodářské restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje

17. Jednání RSK MSK

21. září 2022, Ostrava

RE:START II  
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Aktuální informace ke strategii RE:START

Naplňování Akčního plánu



Vize Strategie

DLOUHODOBÁ POMOC strukturálně postiženým regionům 2017-2030

Východiskem STRATEGICKÝ RÁMEC, aktualizován v roce 2020 a dosud naplňován 

čtyřmi Akčními plány                 104 opatření,  z toho 38 splněno

Díky RE:START lepší vyjednávací pozice ČR při přípravě Fondu pro spravedlivou 
transformaci – zahrnutí všech tří strukturálně postižených regionů do FST

Základ pro Plán spravedlivé územní transformace podklad pro OPST



Aktuální cíle Strategie

Podpořit ROZVOJ 
PODNIKÁNÍ 

Zlepšovat ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Zlepšovat KVALITU 
VZDĚLÁVÁNÍ

Posílit PŘÍPRAVU 
projektů 

(poradenství)

Podpořit IMAGE  
REGIONŮ 

Zamezit ODCHODU 
obyvatel



Aktuální stav čerpání 

2017 – současnost: na základě vyjednání specifického zvýhodnění (specifických 
výzev, bodového zvýhodnění) a při vytvoření nových dotačních titulů do tří  
strukturálně postižených regionů přišlo více než 9,9 mld. Kč. 

Moravskoslezský kraj
za období 2017-2022
5 mld. Kč

Region
NUTS II

Moravskoslezsko
NUTS II

Severozápad
Ústecký Karlovarský Moravskoslezský

Celkem v 
mld. Kč 5,0 4,9 3,3 1,6 5,0



Stav realizace opatření AP1-AP4

37%

42%

16%

5%

Počet opatření 104

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat

Nedaří se



Pilíř A – Podnikání a inovace

• Revitalizace nemovitostí pro 
podnikání

• Podpora poradenství a služeb na 
podporu podnikání

• Podpora digitalizace a robotizace 

• Podpora  začínajícím podnikům 
• Rozvoj lázeňské infrastruktury a 

podpora lázeňství
• Zvýšení hospodářského přínosu CR v 

regionech

1

4

3

Podnikání a inovace

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat



Pilíř B – Přímé investice

• Program na regeneraci a využití 
brownfieldů pro podnikatelské využití

• Příprava programu na regeneraci 
specifických brownfieldů ve městech a 
obcích

• Komplexní projekt na těžbu lithia v 
Ústeckém a Karlovarském kraji

• Finanční nástroj JESSICA II

• Greenfield a zlepšování kvality a 
využitelnosti stávajících průmyslových zón

1

3

1

Přímé investice

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat



Pilíř C – Výzkum a vývoj

• Zvýhodnění SPR v programech TAČR 
(EPSILON, ETA, THETA   a další)

• Analýzy na podporu rozvoje 
autonomní mobility

• Specifická podpora VaV v SPR
• Využití geotermální energie v SPR
• Výzkumné programy TA ČR

• Podpora VaV ve strukturálně 
postižených krajích

• Vědecko- popularizační činnosti
• Podpora příchodu kvalifikovaných 

výzkumných a dalších vysoce 
kvalifikovaných pracovníků

6

4

3

Výzkum a vývoj

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat



Pilíř D – Lidské zdroje

• Podpora vysokých škol
• Podpora SŠ – IKAP (bonifikace SPR – AJ, 

kariérové poradenství a další)
• Opatření na podporu zaměstnanosti
• …….

• Podpora celoživotního vzdělávání
• Modernizace ZŠ a SŠ
• Transitní sociální podnik
• Rozvoj aktivit ÚP v regionech

• Slaďování rodinného a pracovního života
• Revize investičních pobídek a jejich 

efektivita

17

7

2

Lidské zdroje

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat



Pilíř E – Sociální stabilizace

1

10

2

5

Sociální stabilizace

Hotovo

V realizaci

Nutno
iniciovat

Nedaří se

• Opatření pro řešení zadluženosti (činnosti ÚP)
• Podpora investic do zdravotnictví
• Analýza potřeb regionů pro integraci 

zahraničních pracovníků
• ….

• Analýza potenciálu tzv. „stříbrné ekonomiky“

• Komunitní život a sociální služby
• Rozvoj venkovských oblastí v SPR

• Podpora lékařského a nelékařského personálu 
• Podpora investic do záchrany kulturního dědictví 
• Podpora záchrany národních kulturních památek
• Podpora zdravotnické infrastruktury KVK
• ….



Pilíř F – Životní prostředí

• BF pro nepodnikatelské využití 
• Demolice v SVL Akcelerace čerpání alokace 

programu řešení ekologických škod
• Revitalizace Krušných hor
• Příprava studií pro specifické BF

• Bezpečné kraje
• Snížení nebezpečnosti provozu Spolchemie
• Využití potenciálu přečerpávacích 

elektráren v SPR

• Podpora občanské vybavenosti
• Fond na podporu přípravy SP
• Centra veřejných energetiků
• Rozvoj OZE a komunitní energetiky
• Zlepšení kvality ovzduší
• ……

9

13

3

Životní prostředí

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat



Pilíř G – Infrastruktura a veřejná 
správa

3

3

3

Infrastruktura a veřejná správa

Hotovo

V realizaci

Nutno iniciovat

• Napojení Podkrušnohorské výsypky
• Prioritní dopravní infrastruktura v SPR
• Modernizace železničních tratí

• Dopravní napojení strategického významu
• Studie pro analýzu obnovy Slavkovské 

dráhy
• Systémový přístup – kamionová doprava

• Digitalizace státní správy
• Analýza možností úpravy daňové soustavy
• Rozvoj regionálního letiště v KVK



Příprava 5. aktualizace Akčního plánu

- Návrhy opatření



Čerpání v MSK 

Celkem 5 010 608 946 Kč

Kde se daří čerpat Čerpání v Kč

Regenerace brownfieldů 313 58 811

Demolice budov v SVL 55 894 757

Infrastruktura ZŠ pro uhelné 
regiony

358 982 068

OP VVV pro VŠ 1 314 002 472 

OP PIK program Nemovitosti 259 172 663



Příklady úspěšných projektů

Demolice v Odrách

PŘED PO



Příklady úspěšných projektů

ZŠ Šenov

PŘED – kabinet

PO – kabinet 

PŘED – učebna PO – učebna



Harmonogram přípravy AP5

• Březen – společná jednání RSK + tripartita -
Zpráva o realizaci 2021, příprava AP5

• Duben – srpen - semináře, workshopy: 
stakeholdeři, regiony, ministerstva, PS, SRR21+

• Průběžně sběr dat – primárně přes systém ISPZ
• Květen/červen – projednání opatření s garanty 

dle pilířů
• Červenec/srpen – rozeslání návrhů k aktualizaci 

AP5 pro společné jednání RSK + tripartita 
k připomínkám a doplnění

• Červenec/srpen – kooperace s resorty 
k jednotlivým opatřením

• Srpen – semináře v krajích k představení AP5: 
24.08. v KVK, 25.08.v ÚK, 29.08. v MSK

• Září – projednání AP5 na jednáních RSK 
• Září/říjen – VPŘ, MPŘ
• Konference restrukturalizace – 16.09.2022
• Předložení AP5 na jednání vlády ČR do 

31.10.2022

Harmonogram 
přípravy AP5



Struktura Akčního plánu

• Rozdělení podle tematických 
pilířů Strategického rámce 
hospodářské restrukturalizace

• Každý pilíř členěn na opatření, 
která přispívají k naplňování 
strategických cílů

Struktura Akčního 
plánu 



Sběr dat pro přípravu AP5

• Sběr dat prostřednictvím 
systému ISPZ – identifikováno 
175 projektových záměrů

• E-mailová komunikace –
zajištěno 95 projekt. námětů

• Semináře prezenční i on-line 
formou - informováno cca 520 
účastníků      

14 aktualizovaných opatření    
a 2 nová opatření 

Sběr dat pro 
přípravu AP5



5. Akční plán

• Zahrnuje 16 opatření, z toho 14 
opatření aktualizovaných a 

2 nová opatření:
• V.C.2.1 - Specifická podpora 

aplikovaného výzkumu a inovací pro 
SPR v rámci programu SIGMA

• V.G.1.1 – Příprava analýzy možností 
strategického rozvoje nabíjecí 
infrastruktury v hustě zastavěných 
městských oblastech hlavních sídel 
ÚK, MSK a KVK do roku 2025

5. Akční plán



Přehled opatření v AP5

Pilíř Číslo Název opatření

P
IL

ÍŘ
 A

V.A.1.1
Podpora rozvoje podnikatelských aktivit ve strukturálně postižených regionech 

prostřednictvím investic do nemovitého majetku
V.A.1.2 Program na podporu modernizace technologií firem

V.A.2.1
Podnikavý region (PODREG) - program na podporu začínajících podnikatelů či 

potenciálních podnikatelských záměrů

P
IL

ÍŘ
 B

V.B.2.1
Příprava programu zaměřeného na regeneraci specifických brownfieldů směřujících  k 

jejich dalšímu efektivnímu využití

P
IL

ÍŘ
 C V.C.1.1

Specifická podpora aplikovaného výzkumu a inovací pro strukturálně postižené 

regiony v rámci programu SIGMA

V.C.2.1 Specifická podpora výzkumu ve strukturálně postižených regionech

P
IL

ÍŘ
 D V.D.2.1

Komplex opatření rozvíjející kariérové poradenství, kariérové vzdělávání a příprav na 

zaměstnání v kontextu výzev spojených s transformací regionů

V.D.3.1 Komplexní opatření zaměřené na podporu tzv. tranzitních sociálních podniků

Nové

Aktualizované



Přehled opatření v AP5

P
IL

ÍŘ
 E

V.E.1.1 Podpora komunitního života

V.E.2.2 Podpora integrace zahraničních pracovníků

V.E.3.1 Komplexní obnova sídlišť (Specifická podpora bydlení a bytové politiky)

V.E.4.1
Podpora živého umění, kulturních a kreativních odvětvích ve strukturálně postižených 

krajích

P
IL

ÍŘ
 F V.F.1.1

Přenastavení a posílení programu na sanaci ekologických škod financovaného z 

úrovně OP ŽP určeného pro města a obce – závazky nad rámec privatizačních smluv 

(kompetence MŽP)

V.F.1.2 Adaptace území na dopady změn klimatu
V.F.2.1 Přechod k oběhovému hospodářství

P
IL

ÍŘ
 G

   
 

V.G.1.1
Příprava analýzy možností strategického rozvoje nabíjecí infrastruktury v hustě 

zastavěných městských oblastech hlavních sídel ÚK, MSK a KVK do roku 2035

Nové

Aktualizované



Hlavní rozvojové projekty v AP5

• Definování kategorie tzv. 
Strategických projektů

• V rámci schvalování AP5 návrh 
změny názvu této kategorie 

projektů:

„Hlavní rozvojové projekty“

Hlavní rozvojové 
projekty/ 

Strategické 
projekty



Hlavní rozvojové projekty  MSK

1. Smart District (výstavba 
a technologické vybavení 

inovační infrastruktury 
MSIC a další rozvoj 

inovačního ekosystému) 

2. Rozvoj HPC – národní 
superpočítačové sítě 

centrum IT4Innovations 

3. Novostavba 
Moravskoslezské vědecké 

knihovny  - vazba na Černá 
kostka, centrum 

digitalizace, vědy a inovací

4. Centrum energetických a 
enviromentálních 

technologií  - vazba na 
RESRESH (VŠB)

5. Zvýšení kvality středního 
školství – vazba na 

Technologická a 
podnikatelská akademie 

(TPA)

6. Transformace pohornické
krajiny Karvinska -

POHO2030 – vazba na 
POHO park



Předpokládaný finanční rámec  AP5

Rok Celkem v mil. Kč

Nároky na resorty/kraje
ESIF + FST +

Modernizační Fond
Alokované Zvýšené

2023 853 13 840

2024 872 32 840

2025+ 9 525 125 9 400

Celkem 11 250 170 11 080



Diskuse a připomínky



Akční plán SRR+.



Akční plán SRR 21–22: stav plnění aktivit

31. 8. 
PS Venkov

26. 8. 
PS Regiony

30. 8. 
PS Města

14. 11. 
NSK

7. 9. 
PS SRR

1

27
25

4

1220

Metropole a Aglomerace Regionální centra HSOÚCelkem

36 53 8107

9

51

47 4
3

1



Co se změnilo?

• Odstraněné aktivity / úkoly
» Podpora organizace kongresů globálního významu

» Edukace samosprávy v oblasti zdravotnictví a jeho managementu

• Nové aktivity
» Podpořit specifické problémy a potenciál HSOÚ

» Podpora metropolitní spolupráce

• Vymezení HSOÚ zachováno

• Stávající aktivity
» Shrnutí naplňování za roky 2021–2022

» Úkoly na roky 2023–2024

90



Využití výstupů Koordinace HSOÚ

• Zohlednění při přípravě AP SRR 23-24
» Tematické shluky – řešitelné přes regionální centra (bonifikace HSOÚ)

» Projednání draftů karet aktivit do 12. 8., poté podklad na PS Regio a další

• Zohlednění při přípravě NDT 
» Pravděpodobně PRR 23+

» Identifikace témat, které doposud nejsou podporovány

• Konference HSOÚ
» Sdílení zkušenosti mezi regiony

» Představení možné podpory z různých úrovní

» Možné strategie rozvoje HSOÚ



Vymezení regionálních center nižšího řádu

• podmínky pro sjednocení územně plánovací činnosti krajů

• využití pro strategické plánování krajů i státu

• možnost podpory z IROP v oblasti regionální dopravy



Komunitně vedený místní rozvoj 2021 -2027



Komunitně vedený místní rozvoj 2021–2027

• Do konce února 2022 schváleno všech 180 koncepčních částí strategií CLLD

• Nyní probíhá hodnocení programových rámců strategií

o Zatím pouze v OP Zaměstnanost+ (více zde)

o V ostatních programech bude příjem programových rámců pravděpodobně spuštěn na přelomu září a října (IROP, 
OP TAK) a v 2. polovině října (OP ŽP), na přelomu let v SP SZP (přechodné období)

• Projednává se "Sankční" systém – vazba dodržování povinností MAS na podporu provozu MAS

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/novinky/prvni-modifikace-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-pod






Přímo řízené programy

• Programy řídí přímo Evropská komise a výzvy jsou 
celoevropské. Není konkrétní alokace pro ČR.

• Mnohdy vyžadují mezinárodní spolupráci.

• Podporují širokou paletu aktivit: výzkum a inovace, 
digitalizace, ochrana životního prostředí, kultura, 
zaměstnanost a sociální inovace, atd.





• Přehled o PŘP naleznete na rozcestníku MMR 
www.unijniprogramy.cz.

• Na stránkách www.dotaceeu.cz naleznete všechny 
výzvy z PŘP. Je také možné se přihlásit k odběru 
tematického newsletteru.

• Pro další informace napište na adresu 
unijniprogramy@mmr.cz.

http://www.unijniprogramy.cz/
http://www.dotaceeu.cz/
mailto:unijniprogramy@mmr.cz


Ing. Miloš Soukup
Vedoucí oddělení Restart

e-mail: milos.soukup@mmr.cz

Regionální kancelář Moravskoslezský kraj
Mgr. Simona Šťastná

Koordinační, projektový a programový pracovník
e-mail: simona.stastna@mmr.cz

www.restartregionu.cz

RE:START II  
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Klasifikace informací: Neveřejné

Návrh stanoviska č. 7/17/2022:

Rozšířená Regionální stálá konference MSK schvaluje návrh aktualizace 5. Akčního 

plánu strategie RE:START v předloženém znění a všech souvisejících dokumentů 

(podrobného popisu opatření a přehledu Hlavních rozvojových a podpůrných 

projektů).

Návrh stanoviska RSK MSK 



Klasifikace informací: Neveřejné

Program Revitalizace MSK 
-

schválení prioritních 
projektů 2023

Finanční 

nástroj

Petr Birklen



Klasifikace informací: Neveřejné

Přehled čerpání
programu Revitalizace 

MSK

Finanční 

nástroj



Klasifikace informací: Neveřejné

Skupiny prioritních projektů čerpající z programu

Stav k 12/2021
celková 

investice
čerpáno zůstatek

číslo název skupiny projektů
schváleno MRK

(mil. Kč)

uhrazeno 

(mil. Kč)

projektů 

zrealizovaných 

či v realizaci

k čerpání

(mil. Kč)

projektů v 

zásobníku

7 Rekultivační práce                           943 251 24 692 6

8 Útlum termických procesů                           23 23 7 0 0 vyčerpáno

9 Komplexní řešení území                           8 8 5 0 0 vyčerpáno

29 Dolní oblast a.s. Vítkovice                           773 552 8 221 2

35 Komplexní řešení nekontrolovaných výstupů metanu                           2 062 670 31 3 0 nejsou další projekty

36 Halda Třinecké železárny, a.s.                           4 4 2 0 0 vyčerpáno

44 Zahlazování starých zátěží v OKD, a.s.                           1 815 1 759 23 55 0
probíhá realizace 

posledního projektu

45 Příprava území po ukončené hornické činnosti                           8 271 2 791 117 5 480 48

46 Ekologické škody AL INVEST Břidličná                           11 663 9 1 2 0 nejsou další projekty

Projekty likvidace sond po těžbě ropy a zemního plynu 

ve vymezeném území JM kraje                      
7 070 6 049 8 1 021 0 nejsou další projekty

Ministerstvo financí - Koncepční a posudková činnost, 

supervize
176 166 200 10 průběžně čerpáno MF

Celkem 21 155 12 282 7 484 58

stav k 12/2021



Klasifikace informací: Neveřejné

Halda Třinecké železárny, a.s.                           
4 mil. Kč

Komplexní řešení území                           
8 mil. Kč

Ekologické škody AL INVEST 
Břidličná                           
12 mil. Kč

Útlum termických procesů                           
23 mil. Kč

Ministersvo financí - Koncepční a 
posudková činnost, supervize

176 mil. Kč

Dolní oblast a.s. Vítkovice                           
773 mil. Kč

Rekultivační práce                           
943 mil. Kč

Zahlazování starých zátěží v OKD, 
a.s.                           

1 815 mil. Kč

Komplexní řešení nekontrolovaných 
výstupů metanu                           

2 062 mil. Kč

Projekty likvidace sond po těžbě ropy 
a zemního plynu ve vymezeném území JM 

kraje                      
7 070 mil. Kč

Příprava území po ukončené 
hornické činnosti                           

8 271 mil. Kč

CELKOVÁ INVESTICE V PROGRAMU

21,155 mld. Kč

Schváleno v MRK k 12/2021:



Klasifikace informací: Neveřejné

Čerpání a zůstatky dle skupin prioritních projektů k 12/2021
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Rekultivační práce

Útlum termických procesů

Komplexní řešení území

Dolní oblast a.s. Vítkovice

Komplexní řešení nekontrolovaných výstupů metanu

Halda Třinecké železárny, a.s.

Zahlazování starých zátěží v OKD, a.s.

Příprava území po ukončené hornické činnosti

Ekologické škody AL INVEST Břidličná

Projekty likvidace sond po těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném
území JM kraje

Ministersvo financí - Koncepční a posudková činnost, supervize

čerpáno (mil. Kč) zůstatek  čerpání (Kč)



Klasifikace informací: Neveřejné

Skupina č. 45 - Příprava území po ukončené hornické činnosti  
(čerpání projektů obcí MSK)
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Klasifikace informací: Neveřejné

• MSK z programu aktivně čerpá, jde o důležitý zdroj prostředků na nápravu škod po hornické činnosti a 

zároveň rozvoj obcí v kraji.

• V „zásobníku“ je aktuálně 48 schválených projektů obcí, obce i kraj mají zájem předkládat nové projekty.

• MSK opakovaně upozorňuje na nutnost navýšení prostředků i proto, že v minulosti došlo ke změnám v 

alokaci:

Původní částka alokovaná pro MSK 20,00 mld. Kč 

k tomu přidáno pro JMK +1,00 mld. Kč

z toho odebráno pro DIAMO a POLDI Kladno - 1,03 mld. Kč

z toho v JMK skutečně vyčerpáno - 6,05 mld. Kč

Konečná alokace pro MSK 13,92 mld. Kč

Aktuální situace



Klasifikace informací: Neveřejné

• V průběhů roku 2021 MSID a MSK konzultovalo s MPO přípravu nových projektů určených pro program Revitalizace

• 12/2021 MPO doporučilo MSK zpracovat revizi schválených projektů s cílem vyřadit neaktuální projekty a uvolnit 
tak prostředky pro nové projekty či navýšení cen těch stávajících (celkem 66 schválených projektů skupiny 45)

• 03/2022, ve spolupráci MSID, MSK a MPO vyřazeno 17 projektů v hodnotě 326 mil. Kč

• 23.3.2022, Zasedání meziresortní komise (MRK): 

• k dispozici již pouze cca 320 mil. Kč., ale v programu zůstaly dosud nerealizované projekty ve výši cca 3,4 mld. Kč
• zastaveno příjímání nových projektů ke schvalování (přes nesouhlas MSK)

• 04/2022, MSK požaduje navýšení prostředků pro MSK do původně schváleného rozsahu 20 mld. Kč a dále navýšení 
počtu předkládaných projektů za rok  (dopis hejtmana MSK na MF a MPO)

• 05/2022, jednání hejtmana MSK s MPO a MF: navzdory požadavku MSK, nebude alokace programu navýšena

• 07/2022, MPO žádá MSID o další revizi projektů, aby bylo možné pokrýt navýšení cen již schválených projektů

• 08/2022, MSK reaguje, že MRK musí stanovit metodiku a teprve po jejím schválení TP a RSK může být revize dle 
této metodiky provedena

Komunikace MSK s MPO a MF



Stav prioritních projektů
2022

Návrh prioritních projektů
2023



Seznam prioritních projektů na rok 2022 - aktuální stav

poř. č. předkladatel název projektu
předpokládaná 

cena (vč. DPH) v Kč
aktuální cena       
(vč. DPH) v Kč

popis projektu

1 Povodí Odry

Lučina, revitalizace toku po 

důlní činnosti, ř. km 0,000-

3,262, stavba č. 5657 -

realizace

48 557 000   83 000 000

Dokumentace předána na MPO v 03 /2022. 

Došlo k mírným změnám: na začátku úpravy toku byla vypuštěna sanace opevnění pod mostem z 

důvodu vlastnických vztahů k této části úpravy toku. Vlastní úprava Lučiny v rámci projektu tak 

začíná v km 0,160. Současná předpokládaná cena z 03/2022 je 83 mil. Kč bez DPH 

Byla odeslána zadávací dokumentace projektu na MPO k procesování veřejné zakázky.

Je riziko, že dojde k posunu realizace na rok 2023.

2 Město Bruntál

Revitalizace území po 

hornické činnosti v k.ú. 

Bruntál – Lokalita „Za 

mlékárnou“ - realizace

180 000 000   189 000 000

Cíl stavby: vybudování technické a dopravní infrastruktury pro pokrytí potřeb pro novou výstavbu 

rodinných a bytových domů v lokalitě (jedná se o novostavbu):

- realizace technické infrastruktury – inženýrské sítě sídlištní a připojovací (VN, nová 

trafostanice, rozvody NN, VO, STL plynovod, nová regulační stanice VTL/STL plynovodu, 

rekonstrukce stávající regulační stanice Chelčického VTL/STL a STL/NTL plynovodu, vodovod, 

splašková a dešťová kanalizace, rezervní koridory pro kabely datových sítí) a přípojky inženýrských 

sítí vyvedené k hranici pozemků budoucích rodinných domů 

- přeložky a ochrany stávajících inženýrských sítí vyvolané stavbou v nezbytně nutném 

rozsahu 

- realizace dopravní infrastruktury – komunikace sídlištní, komunikace připojovací (zajišťující 

přístup do lokality), pěší a cyklistické komunikace, parkovací a odstavná stání, hromadná doprava 

osob 

- úprava ulice Čs. armády 

- obsluha území dotčeného stavbou

3 Obec Lučina 
Cyklistická stezka kolem 

vodní nádrže Žermanice II. 

etapa

170 000 000 170 000 000

Cíl stavby: realizace stavebního díla Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice v obcích Dolní 

Domaslavice, Lučina a Soběšovice. 

cyklostezka bude sloužit dopravě občanů obcí, k rekreačním účelům a pro potřeby správy vodního 

díla. Z tohoto pohledu jde o stavbu, která podstatným způsobem ovlivní kvalitu života i životní 

prostředí v lokalitě vodní nádrže Žermanice.

4 Obec Těrlicko 
Revitalizace území Těrlické

vodní nádrže-cyklostezka-II. 

etapa

137 000 000 300 000 000

Projekt řeší vybudování cyklostezek a cyklotras kolem Těrlické přehrady. 

Pokud se nepodaří dostat projekt do zadávacího řízení v roce 2022 do výše alokace, tak přesun na 

rok 2023, Celková cena díla cca 340 mil. Kč vč. DPH                                                                          

Je riziko, že dojde k posunu realizace na rok 2023.



Seznam prioritních projektů na rok 2022 – aktuální stav

5

Město Horní 

Benešov         
(záměna projektu z 

důvodu nepřipravenosti za 

projekt Slezského 

zemského muzea v 

Opavě)

Revitalizace po důlní činnosti 

v k.ú. Horní Benešov -

Průmyslová zóna

26 343 600   není známo
informace o projektu doposud nejsou známy. Do současné doby nebyla dodána karta projektu 

ani PD ze strany H. Benešova. 

5
Slezské zemské 

muzeum v Opavě

Revitalizace území po těžbě 

břidlic - Arboretum Nový 

Dvůr - Důl Quido I

22 985 250   27 000 000

Jedná se o revitalizaci území po hornické činnosti a o novostavbu inženýrských objektů (studna, 

rozvod vody, kabelové vedení, mycí sloupek a kryté posezení) souvisejících se zpřístupnění 

starého důlního díla „štoly Quido I“.

Revitalizace území po těžbě břidlic – Arboretum Nový Dvůr – důl Quido I, jak již název napovídá, 

spočívá v sanaci území po dřívější hornické činnosti. Prostor geologického zářezu situovaný do 

jihozápadního svahu arboreta – dřívější těžební lokality stavebního kamene a břidlice (parc. č. 179, 

k.ú. Nový Dvůr u Opavy) je v současnosti provizorně zajištěn a není součástí prohlídkové trasy 

arboreta. Projekt revitalizace spočívá v zajištění stability svahu a skalní stěny nad ústím štoly, a 

jejím zpřístupnění návštěvníkům arboreta. V prostoru před vstupem do štoly Quido I bude 

vytvořena naučná geologická expozice. Revitalizací těžební lokality „štoly Quido I“, zajištěním její 

bezpečnosti a zpřístupněním návštěvníkům dendrologické zahrady, dojde ke zkulturnění a 

funkčnímu zhodnocení prostoru v nevyužívané části arboreta.

6

Obec Doubrava    
(záměna projektu z 

důvodu nepřipravenosti za 

projekt města Havířov)

Příprava území pro rozvoj 

obce Doubrava
99 500 000   

není známo, řeší 

PD

Realizace infrastruktury obce zasažené důlní činností:

I. Realizace stavby "Rekonstrukce silnice III/472 Doubrava-Dědina (poškození hornickou činností 

OKD, a.s.) Důl Karviná, lokality Jan Karel a Doubrava", 

II. Výstavba parkovacích ploch v centru obce,

III. Výstavba chodníku v oblasti „Finských domků“ 

IV. Příprava území pro obnovu bytové zástavby v obci, zaniklé důlní činností, I. a II. etapa. 

6 Havířov Park za KD Radost 57 730 000   59 000 000

Cíl projektu- vybudování infrastrukrury v centru Havířova (lokalita parku za KD Radost. 

Projekt připraven k ZŘ zhotovitele již v roce 2022. 

Dopisem MSK na MPO požádáno o přiřazení k realizovaným projektům v roce 2022 z roku 2023. 

Nyní jsme v procesu schvalování tohoto kroku. 

Přesun na 2022, včetně zprocesování VŘ zhotovitele byl doporučen v 1. fázi MSK na MPO  a 

následně MPO na MF.

poř. č. předkladatel název projektu
předpokládaná 

cena (vč. DPH) v Kč
aktuální cena       
(vč. DPH) v Kč

popis projektu

7
Statutární město 

Ostrava

Sanace a rekonstrukce

kanalizace na území

negativně ovlivněném

hornickou činností na

katastru města Ostravy

832 698 347 1 007 565 000
Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Kunčice a Kunčičky.

Přesunuto z priorit roku 2021 na rok 2022. 



Seznam prioritních projektů na rok 2023

poř. č. předkladatel název projektu
předpokládaná 

cena (vč. DPH) v Kč
popis projektu

1 Hlučín 

Sanace, rekultivace a revitalizace území 

po těžbě štěrkopísku u Hlučína 

- aktualizace schválené žádosti o úhradu 

nákladů pro II. etapu stavby

440 930 000   

Projekt sanace území vznikl v roce 2008 a byl vypracován s cílem umožnit další rozvoj a využití lokality 

Hlučínského jezera. Projekt byl rozdělen na dvě etapy.    I. etapa je v realizaci. Předmětem II. etapy je 

sanace, rekultivace a revitalizace bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku (odstranění starých 

ekologických škod, obnova krajiny a zeleně), obnova zničené a poškozené dopravní a technické 

infrastruktury a s tím související stavební objekty.

Cílem II. etapy je vybudování infrastuktury kolem Hlučínského jezera. Projektová dokumentace je 

připravena včetně platných stavebních povolení a majetkoprávních úkonů. Předpoklad předání Projektu 

pro zahájení procesu VŘ zhotovitele II. etapy na MPO a MF je  04/2022. MRK v 03/2022 bylo 

schváleno navýšení alokace na II. etapu prací oproti původně schválené výši o 133 mil. Kč vč. 

DPH.

2 Bruntál

Revitalizace území po důlní činnosti v 

k.ú. Bruntál - Zpřístupnění prům. ploch -

ulice Zahradní   (projektová 

dokumentace i realizace)

234 740 000   

Projekt má návaznost na schválený obchvat Bruntálu. II. etapou projektu je realizace infrastruktury 

(komunikace, inž. sítě, atd.) Cena za realizaci díla bude stanovena v rámci zpracování projektové 

dokumentace v roce 2022. Projektová dokumentace je hrazena z prostředků MF v rámci programu 

Revitalizace MSK 

Jedná se o vybudování přístupové komunikace v šířkovém uspořádání S 9,5, která propojí nově 

vybudovaný Jihovýchodní obchvat s ulicí Zahradní a doplní šířkově nedostatečnou komunikaci III/4513 

(ulice Polní), jež je jedinou přístupovou komunikací pro nákladní dopravu do celé průmyslové lokality. 

Nezbytnou součástí této komunikace bude zřízení parkoviště pro nákladní vozidla v počtu cca 30 

parkovacích míst. Celková délka předmětné komunikace bude cca 1 400 m. 

3 Ostrava

Revitalizace areálu bývalých kasáren 

Hranečník v souvislosti s odstraněním 

následků důlní činnosti – příprava území 

pro další využití

371 115 470   

Projekt řeší obnovu infrastruktury areálu bývalých kasáren. Stavba spočívá v rekonstrukci vedení 

inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektřina, slaboproud), dále v rekonstrukci veřejného osvětlení, 

oplocení areálu a rekonstrukci a novém budování zpevněných ploch. Na tento projekt bude navazovat 

II. etapa, spočívající v rekonstrukci a dobudování infrastruktury ve východní části areálu a současně 

vybudování výcvikových ploch pro využití HZS. 

V současné době SMO finalizuje PD, rozpočty a celkovou přípravu projektu.

4 Doubrava 
Příprava území pro rozvoj obce 

Doubrava
124 000 000   

Jedná se o přípravu území v podobě realizace rekonstrukce páteřní komunikace vedoucí z centra obce 

do Orlové (rozšíření komunikace na parametry silnice III. třídy) a o projekční přípravu a realizaci 

výstavby dopravní a technické infrastruktury pro zástavby rodinných domů v centrální části obce 

Doubrava, včetně výstavby parkovacích ploch v centru obce, doplnění sítí komunikací pro pěší a 

výstavby nezbytné technické infrastruktury pro areál Zámku v Doubravě.

V současné době probíhá projekční a legislativní příprava na náklady obce.



Klasifikace informací: Neveřejné

Návrh stanoviska č. 8/17/2022:

Rozšířená Regionální stálá konference MSK navrhuje ke schválení Ministerstvu 

průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvu financí ČR v rámci programu Revitalizace 

MSK seznam prioritních projektů na rok 2023.

Návrh stanoviska RSK MSK 



Děkuji za pozornost



Moravskoslezský kraj
region v transformaci

17. zasedání RSK MSK


