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Veřejná žádost k předkládání projektových záměrů pro Fond pro spravedlivou
transformaci
Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás se žádostí o předkládání projektových záměrů pro Fond pro spravedlivou
transformaci (dále jen „FST“). FST je zaměřen na podporu území, která jsou nejvíce zasažena dopady
transformace na klimaticky neutrální ekonomiku, v České republice jsou to pouze tři kraje a to
Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský.
Připravovaný Operační program bude podporovat jak samostatné projekty, tak i grantová schémata.
V rámci projektů bude umožněna kombinace investičních akcí a tzv. měkkých aktivit. FST je zaměřen
na podporu veřejného i soukromého sektoru, přičemž primárně na podporu malých a středních podniků.
FST umožňuje i produktivní investice do velkých podniků, tyto investice musí být však uvedeny v plánu
spravedlivé územní transformace a musí mít zpracovanou analýzu vlivu investice na zaměstnanost.
Výčet podporovaných oblastí je uveden ve Veřejné žádosti, která je nedílnou součástí tohoto
dopisu. Cílem této Veřejné žádosti je sběr projektových záměrů do připravovaného Operačního
programu Spravedlivá transformace v programovém období 2021-2027. V případě, že jste již
projektové záměry předkládali, není potřeba je znovu předkládat. V případě, že došlo ke změně
v připravenosti projektu, informujte nás, prosím, o této skutečnosti.
V případě, že disponujete projektovými záměry, které chcete předložit, prosíme o vyplnění relevantních
informací k projektovým záměrům do samostatných fiší a jejich zaslání bez zbytečného odkladu na
adresu: rsk@kr-karlovarsky.cz. Formulář projektové fiše naleznete taktéž v příloze k tomuto
dopisu.
Předem děkuji za Vaši spolupráci.
S pozdravem
Ing. Květa Hryszová
vedoucí odboru řízení projektů
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