
Finanční pomoc 
pro „uhelné“ regiony

(Fond pro spravedlivou transformaci)

EU se zavázala být do roku 2050 klimaticky neutrální  
a členské státy v následujících letech čeká výrazná proměna

CÍL

Pomoc řešit sociální a hospodářské dopady  
přechodu na nízkouhlíkové hospodářství

OBLASTI 

Zaměřuje se na regiony, odvětví 
a pracovníky, kteří mohou mít 
s přechodem největší problémy.

Podpora ze strany EU má být 
k dispozici pro všechny členské 
státy. Má být zaměřena na regio
ny s nejvyššími emisemi uhlíku 
a regiony, ve kterých mnoho 
pracovních míst závisí na fosil
ních palivech.

Členské státy mají získat přístup 
k financování poté, co vypracují 
plány pro „spravedlivou trans
formaci“ na období do roku 2030 
a určí nejvíce postižené oblasti, 
které by měly obdržet podporu. 
Plány členských států mají před
stavit způsoby, jak řešit sociální, 
hospodářské a environmentální 
problémy.

SKUPINA ČEZ
PARTNER PROJEKTU

Zelená dohoda  
pro Evropu

Green Deal
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NÁSTROJ EU 
Vzniknout by měly 3 hlavní zdroje financování 

1. 
Fond pro spravedlivou 

transformaci

2. 
Zvláštní režim pro 

spravedlivou transformaci 
v rámci programu InvestEU

3. 
Úvěrový nástroj pro 

veřejný sektor*

   má přidělovat granty přede
vším regionům, kde mnoho 
lidí pracuje v odvětví těžby 
uhlí, lignitu, ropných břidlic 
a rašeliny, nebo těm, v nichž se 
soustředí průmyslová odvětví 
produkující velké množství 
skleníkových plynů 

    pomáhat pracovníkům při roz
voji dovedností a schopností, 
které v budoucnosti uplatní na 
trhu práce, a podporovat malé 
a střední podniky a nové eko
nomické příležitosti pro vytvá
ření pracovních míst v těchto 
regionech

   projekty v oblasti dekarboniza
ce a hospodářské diverzifikace 
regionů a projekty týkající se 
energetické, dopravní a sociální 
infrastruktury

   na investice do energetické 
a dopravní infrastruktury, 
sítí dálkového vytápění nebo 
renovace a izolace budov

*  má být zřízen ve spolupráci  
s EIB a rozpočtem EU

PENÍZE 

Fond pro spravedlivou 
transformaci

Zvláštní režim pro 
spravedlivou transformaci 
v rámci programu InvestEU

Úvěrový nástroj pro 
veřejný sektor

10 miliard eur, které mají 
vygenerovat investice ve výši 
nejméně 30–50 miliard eur

mobilizovat investice  
ve výši  

45 miliard eur

úvěrový nástroj pro veřejný 
sektor – má mobilizovat investice 

ve výši 25–30 miliard eur

Každé euro, které z transformačního fondu stát dostane, má doprovázet  
1,5 až 3 eura z ERDF a ESF. Ty mají být navíc doplněny o státní zdroje  
(spolufinancování ale nesmí přesáhnout více jak 20 % hodnoty národní alokace 
z ERDF a ESF).

1€   z JTF =   1,5   až   3€   z ERDF a ESF

18



SKUPINA ČEZ
PARTNER PROJEKTU

Zelená dohoda pro Evropu | Green Deal

KRITÉRIA PRO ZISK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

1. 
emise 

skleníkových 
plynů 

z průmyslových 
zařízení 

v regionech, 
kde uhlíková 

náročnost 
překračuje 
průměr EU 

2. 
míra 

zaměstnanosti 
v odvětví těžby 

uhlí a lignitu

3. 
míra 

zaměstnanosti 
v průmyslu 
v regionech 
uvedených 

v bodě 1

4. 
těžba 

rašeliny

5. 
těžba 

ropných 
břidlic

VÝHODY 

OBČANÉ 

  podpořit pracovní příležitosti v nových od-

větvích i sektorech, jež se nacházejí v procesu 

transformace 

  nabídnout možnosti rekvalifikace 

  zdokonalit energeticky účinné bydlení 

  investovat do boje proti energetické chudobě 

  usnadnit přístup k čisté, cenově dostupné 

a bezpečné energii

FIRMY 

  podpořit přechod na nízkouhlíkové technolo-

gie a hospodářskou diverzifikaci založené na 

investicích a pracovních místech odolných vůči 

změně klimatu 

  vytvořit podmínky pro veřejné a soukromé 

investory  

  usnadnit přístup k úvěrům a finanční podpoře 

  investovat do zakládání nových firem, SME 

a startupů 

  investovat do výzkumu a inovací

PL RO D CZ

ČR, jež je silně zatížena těžbou uhlí, by měla 

být po Polsku, Rumunsku a Německu čtvrtým 

největším příjemcem financí a měla by získat  

581 milionů eur (14,6 miliard Kč) 
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NEVÝHODY

  podporu mohou získat pouze vybrané oblasti 

  jsou stanoveny specifikované oblasti podpory

  nejasnost financování (např. získávání finančních prostředků)

  potřeba vypracovat územní plán spravedlivé transformace, ve kterém 

členské státy navrhnou transformační proces až do roku 2030

  státy musí rozhodnout, zda projekty financované z transformačního 

fondu zastřeší již existující OP, nebo vytvoří nové, samostatné OP

KONKRÉTNÍ MOŽNOSTI PRO ČR 

Prostředky z EU by měly být poskytnuty  

pro Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. 

VÝHODY PRO ČR 

  podpořit přechod na nízkouhlíkové 

činnosti  

  vytvořit nová pracovní místa v rámci ze-

lené ekonomiky 

  podpořit investice do veřejné a udržitelné 

dopravy, poskytne technickou pomoc, 

podpořit investice do obnovitelných  

zdrojů energie 

  zdokonalit digitální propojení 

  poskytnout finančně dostupné úvěry  

místním veřejným orgánům 

  zlepšit energetickou infrastrukturu,  

dálkové vytápění a dopravní sítě

PŘÍKLADY PODPORY

  investice do zavádění technologií  

pro dostupnou čistou energii 

  snižování emisí skleníkových plynů

  podpora energie z obnovitelných zdrojů

  posilování oběhového hospodářství

  rekvalifikace pracovníků

  zavádění technologií a infrastruktur  

pro cenově dostupnou energii

  snižování emisí skleníkových plynů 

  zakládání nových firem

  obnova a dekontaminace lokalit  

uhelných regionů

Finanční podpora nemá směřovat do jaderných elektráren, na výrobu  
a zpracování tabáku, investice do výroby či zpracování fosilních paliv  
a ani na pomoc podnikům v obtížích.
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