MECHANISMUS SPRAVEDLIVÉ
ÚZEMNÍ TRANSFORMACE PRO
UHELNÉ REGIONY

POZVÁNKA
NA WEBINÁŘ
pro malé a střední podniky

Program:

Srdečně Vás zveme na
webinář, určený pro podnikatelskou
sféru MSK,

13:00 – 13:05 Úvodní slovo zástupce kraje
Jakub Unucka náměstek pro průmysl
13:05 – 13:15 Program RE:START, jeho vazba na Plán
spravedlivé územní transformace a
Mechanismus spravedlivé transformace
(MST) jako zdroj financování
Miloš Soukup (MMR)

který se uskuteční
v pondělí 15. února 2021
od 13:00 do 15:00 hodin
on-line přes nástroj MS Teams
Cílem je seznámit Vás s novým Operačním
programem Spravedlivá transformace (OP ST)
a informovat o přípravě regionálního Plánu
spravedlivé územní transformace.
Dozvíte se o aktuálních možnostech z oblasti
investičních pobídek a úvěrového nástroje pro
soukromý sektor. Zástupci MSK představí již
existující a připravované projekty v oblasti podpory
podnikání, do kterých se budete moci zapojit.
Na závěr zodpovíme Vaše otázky k novým
finančním zdrojům, a jak je využít pro Vaše
projekty.

13:15 – 13:30 Aktuální možnosti z oblasti investičních
pobídek
Barbora Štverková (CzechInvest)
13:30 – 13:45 Operační program Spravedlivá
transformace a další operační
programy pro období 2021+ –
příprava, oblasti podpory
Jan Hlaváček ( MŽP)
Jan Piskáček ( MPO)
13:45 – 14:00 Jak využít úvěry EIB z II. pilíře MST pro
soukromý sektor
Andrea Ferjenčíková (EIB)
Vilém Řehák (ČMZRB)
14:00 – 14:25 Konkrétní příležitosti pro podniky a
podnikatele z OP ST na území kraje –
Pavla Bazgierová (RSK MSK)
Adéla Hradilová (MSIC)
14:25 – 14:30 Přestávka
14:30 – 14:50 Diskuse: bariéry a rizika při přípravě
PSÚT a OP ST, odpovědi na otázky
moderuje Miloš Soukup
14:50 – 15:00 Závěr - shrnutí poznatků a podnětů

Na webinář se budete moci připojit přímo v den konání akce cca od 12:45 kliknutím ZDE
Nebo se můžete zaregistrovat na e-mail monika.nemcova@mmr.cz a prolink Vám bude zaslán e-mailem
Více informací k MST a Plánu spravedlivé územní transformace naleznete na
www.dotaceeu.cz/uhelneregiony

