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Vyhodnocení veřejné výzvy pro potenciálně strategické projekty do OP ST 

Vážená paní, vážený pane, 

v návaznosti na předložený projekt PODOLUPARK Karviná do veřejné výzvy Moravskoslezského kraje k 
předkládání potenciálně strategických projektů v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace si Vám 
dovolujeme poděkovat za Váš aktivní zájem zapojit se do transformace Moravskoslezského kraje, která se 
neobejde bez kvalitně připravených projektů a proaktivního přístupu zdejších obyvatel a subjektů z území.  
 
V rámci této veřejné výzvy jsme celkem obdrželi 65 projektových záměrů, které byly posuzovány  
v rámci několikakolového hodnocení ze strany regionálních i mimo regionálních hodnotitelů, ministerstev a 
pracovních skupin Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje  
(dále jen „RSK MSK“). Finální stanovisko k Vašemu projektu na základě výstupů hodnocení přijala dne 
24.6.2021 RSK MSK v tomto znění: 
 
RSK MSK na základě stanoviska č. 2/15/2021 schválila Váš projekt jako strategický s vysokým 
transformačním potenciálem a doporučuje jej zařadit do Plánu spravedlivé územní transformace 
(PSÚT) a k financování aktivit z Operačního programu Spravedlivá transformace v případě, že 
jsou v souladu s nařízením k Fondu pro spravedlivou transformaci.  
 
Zařazení Vašeho projektu do PSÚT podléhá dále schválení ze strany Evropské komise a Vlády ČR, které se 
očekává nejpozději v září 2021. Rozhodnutí RSK MSK je doporučujícího charakteru pro nastavování Operačního 
programu Spravedlivá transformace a tato výzva ani hodnocení nezakládají nárok  
na finanční podporu předkládaných záměrů. O financování vašeho projektového záměru finálně rozhodne 
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) v rámci řádné výzvy, která bude vyhlášena v 1. Q 2022.  
 
V rámci dalšího postupu přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace jsou plánovány kontrolní dny 
vedoucí ke zpřesnění časového harmonogramu přípravy a finančního plánu Vašeho projektu. Zároveň je 
z úrovně MŽP také připravována výzva pro financování přípravné fáze strategických projektů. V těchto 
záležitostech se s Vámi v návaznosti na další pokyny ze strany MŽP spojíme individuálně.  
 
Těšíme se na další spolupráci. 
S pozdravem 

Jan Krkoška, MBA 

náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje  
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