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NUTS II: 
NORTHWEST

NUTS II:
MORAVIAN-SILESIAN

Карлови Вари и Регион Усети в Северо-запад и Моравско-силезкият регион в северната част на страната.

Зони с въглищни мини в Чехия покрити от ТПСП

Един ТПСП със специфични 
части посветени на въглищен 
район, който покрива техните 
нужди, предизвикателства и 
приоритети …. за подкрепа от 
механизъм за справедлив 
преход.



Преглед на механизма Териториален план за справедлив 
преход Чехия

• Оперативна програма Справедлив Преход–Министерство на околната среда

•

•

Териториален Справедлив преход план – Министерство на Регионалното развитие

RE:START отдел за изготвяне на ТПТС 

• Координация на основните партньори е създадена върху съществуващите и 
паралелната структура RE:STARТ стратегия, която беше завършена с нови 
функции като Платформа за преобразуване.

• „Отгоре надолу“ и „отдолу нагоре“ подход- използване на чадър от 
организации

• Комуникация с други партньори – уеб сайтове (MoE, MoRD, регионални 
правителства), регионални кооперации, семинари, консултации и 
интервюта водени от външни консултанти



Структура и процес на подготовка на ТПСП
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График

• Първи рунд на работните групи под MoE – Септември 2020

• 5/10/2020 – начало на консултантските услуги (5 задачи, 9 месец)

• 6/10/2020 – първа среща на Платформа на преобразуване

• 15/10/2020 – първи проект на ТПТС представен пред правителството на 
Чехия

• 2/10/2020 – първа среща на подготвителния отбор( x изпълнителен екип в 
MoRD)

• Декември 2020 – втори кръг срещи

• Февруари 2021 – Регионален семинар JTM (бизнес и обществен сектор)

• Финализация на ТПТС - 1. Q 2021 -> SEA процес -> одобрение от 
правителството на Чехия

->



Предизвикателства и проблеми

• Липса на яснота в законодателството на Европейския съюз (все още 
продължава в II. и III. Стълб на JTM) и забавяне на законодателството

• Кооперация с много заинтересовани страни и тяхното 
включване в процеса на подготовка на ТПСП

• Времеви натиск (времеви процес на одобрение, свързан с 
партньорски споразумения…)

• Конкретни проблеми, които касаят допълнителна спецификация
(участие на държавни предприятия, огромни компании, замисъл за 
устойчив туризъм, др.)

• Разпределение на разпределението между региони и критерии за 
селекция на правилни проекти за финансиране
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