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Operační program životní prostředí
1.

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika
povodní

2.

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

3.

Udržitelné využívání zdrojů energie

4.

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěží

5.

Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

6.

Zlepšování stavu přírody a krajiny

7.

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a
osvětu
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Prioritní osa 2
 2.1.1 Snížení emisní zátěže ze zdrojů v objektech
nenapojených na CZT
•
•

•
•

Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu
do 5 MW
Definice nízkoemisního spalovacího zdroje – Metodický pokyn MŽP
Odboru ochrany ovzduší
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/13/4083metodicky_pokyn_nizkoemisni_spalovaci_zdroj.pdf
Případně současné zlepšení energetických vlastností obálky budov
Nelze přecházet z plynu na plyn
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Prioritní osa 2
 2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením
emisí z energetických systémů včetně CZT
•
•
•
•
•

výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných
rozvodů tepla
rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků
náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech
rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na
teplovodní systém)
případná rekonstrukce centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého
tepelného výkonu
rozšíření stávající středotlaké sítě (plynofikace) při současném zajištění
přechodu na spalování plynných paliv u jednotlivých zdrojů
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Prioritní osa 3
 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE
•

•
•
•
•

výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů
tepla využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic,
eventuelně v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně
technologie
výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro
vytápění, chlazení a ohřev teplé vody
Příklady podporovaných OZE: kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární
panely
Nelze nahrazovat plynové zdroje
V rámci některých výzev možnost kombinace se zlepšením
energetických vlastností obálky budovy
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Jak vysokou dotaci lze získat?


Dotace do výše 90 % způsobilých nákladů po odečtení úspory
provozních nákladů za 5 let



Způsobilé náklady

•

Stavební práce a související služby v přímé vazbě s předmětem podpory

•

Výdaje související s přípravou staveniště

•

Nákup hmotného/nehmotného majetku bezprostředně souvisejícího s předmětem
podpory

•

Zkoušky a testy související s uváděním zařízení do provozu (jen do kolaudace)

•

Projektová příprava – do 5 % způsobilých přímých realizačních výdajů - např. EA,
PD, zpracování žádosti, zadávací dokumentace

•

Technický dozor investora- do 3 % způsobilých přímých realizačních výdajů

•

Propagace

•

Rezerva - do 5 % způsobilých přímých realizačních výdajů
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Nezpůsobilé náklady

•

Rekonstrukce otopné soustavy, včetně vzduchotechnických rozvodů

•

Výstavba regulační stanice v rámci výstavby a rozšíření středotlaké plynovodní sítě

•

Instalace termoregulačních ventilů v objektech

•

Úspora provozních nákladů za 5 let

•

Náklady na úsporná opatření u střech, přesahující celkové měrné náklady 2 000 Kč/m2
(bez DPH), u obvodových stěn 2 500 Kč/m2 (bez DPH) a u výplní otvorů 6 000 Kč/m2
(bez DPH)

Více informací viz Implementační dokument – Kapitola 5
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Administrace projektu
•

Probíhá v systému Bene-fill

•

Kompletace všech potřebných příloh žádosti (Směrnice MŽP č.4/2010, Příloha č.1)

•

Vyplnění žádosti v Bene-fillu a odeslání projektu na Krajské pracoviště SFŽP

•

Kontrola úplnosti žádosti, obecné a specifické přijatelnosti projektu

•

Hodnocení projektu (Hodnotící kritéria dle konkrétní výzvy, www.opzp.cz)

•

Vystavení Registračního listu projektu a Rozhodnutí ministra

•

Veřejná zakázka na výběr dodavatele

•

Doručení podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na SFŽP (Směrnice
MŽP č.4/2010, Příloha č.2)

•

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy se SFŽP

•

Realizace projektu a kontroly na místě

•

Žádost o platbu (proplacení dotace)

•

Závěrečné vyhodnocení akce

akceptace
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Komunitní centrum Paskov
•
•
•
•
•
•
•

Prioritní osa 2 (podoblast 2.1.1)
Zateplení objektu + výměna původního zdroje tepla na tuhá paliva za plynový
kondenzační kotel
Celkové náklady: 14 828 817 Kč s DPH
Způsobilé náklady: 6 005 834 Kč s DPH (dotace 90%, tedy 5 405 250 Kč s DPH)
Úspora energie: 581 GJ/rok
Úspora CO2: 77 t/rok
Úspora TZL: 2,3 t/rok

Stav před

Stav po
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DDM Klubíčko - Olešná
•
•
•
•
•
•

Prioritní osa 3 (kombinace 3.2.1 - zateplení a 3.1.1 – zdroje tepla využívající OZE)
Zateplení objektu + výměna původního zdroje tepla na tuhá paliva za kotel na
biomasu
Celkové náklady: 2 200 789 Kč s DPH
Způsobilé náklady: 1 621 672 Kč s DPH (dotace 90%, tedy 1 459 505 Kč s DPH)
Úspora energie: 170 GJ/rok
Úspora CO2: 46 t/rok

Stav před

Stav po
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Aktuální výzvy


23. výzva

•

Pouze Moravskoslezský kraj

•

Prioritní osa 2

•

13. září 2010 – 31. května 2011

•

Alokace 4 mld. Kč

•

Kontinuální administrace žádostí (nečeká se do uzavření výzvy)



24. výzva

•

Celá ČR kromě Moravskoslezského kraje

•

Prioritní osa 2

•

1. listopadu 2010 – 29. července 2011

•

Alokace 4 mld. Kč

•

Kontinuální administrace žádostí (nečeká se do uzavření výzvy)
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Plánované výzvy


Březen – duben 2011

•

Pro podoblast 3.1 (Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla, elektřiny a zdrojů pro
kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE)

•

Možnost kombinace s podoblastí 3.2.1 – Realizace úspor energie (zateplování)



Podzim 2011 ?

•

Vyhlášení závisí na disponibilních zdrojích

•

Pro oblast 3.2.1 – Realizace úspor energie (zateplování)
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Doporučení před podáním žádosti


Prostudovat následující dokumenty:





Implementační dokument
Závazné pokyny pro žadatele a příjemce
Směrnici MŽP včetně příloh
dokumenty jsou ke stažení na www.opzp.cz



Projektový záměr lze předem konzultovat na SFŽP



Před podáním žádosti zkontrolovat soulad jednotlivých dokumentů a
žádosti



Zkontrolovat, zda nechybí některá povinná příloha žádosti



Kontakty: Zelená linka 800 260 500
dotazy@sfzp.cz

Děkuji za pozornost

