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Operační program Životní prostředí 2021-2027
SC 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
Opatření 1.1.1 Snížení energetické náročnosti budov a veřejné infrastruktury
Podporované projekty a aktivity:
• Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností
Kliknutím vložíte text.
obvodových konstrukcí budovy.
liknutím vložíte text.
• Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo
elektrickou energii za kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny
a tepla či chladu využívající zemní plyn. Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
• Systémy využívající odpadní teplo.
• Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
Opatření je možné kombinovat s dalšími aktivitami do jednoho komplexního projektu. Jako součást
komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.
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Opatření 1.1.1 Snížení energetické náročnosti budov a veřejné infrastruktury
•

Oprávnění žadatelé: obce; městské části hlavního města Prahy; kraje; veřejnoprávní instituce;
příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC; organizační složky státu; veřejné výzkumné instituce;
vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby; nadace, nadační fondy, ústavy,
Kliknutím vložíte text.
spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné
společnosti;
církve a náboženské společnosti a jejich
liknutím vložíte
text.
svazy a jimi evidované právnické osoby; státní podniky; obchodní společnosti vlastněné ze 100 %

veřejným subjektem
•

Forma a výše podpory: Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů
(zjednodušené metody vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty jsou stanoveny dvě
základní úrovně jednotkových nákladů, dle stupně rozsahu renovace budovy

Opatření 1.1.1 Snížení energetické náročnosti budov a veřejné infrastruktury

Pf
Kliknutím vložíte text.
liknutím vložíte text.

Z obecných kritérií přijatelnosti:
-

realizací musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti
původnímu stavu

-

nejsou podporována opatření na rodinných a bytových domech

-

nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a nástavbách.
Pf

Přílohy k žádosti o podporu:

-

Kliknutím vložíte text.
Studie stavebně technologického
řešenívložíte
(dle zveřejněného
vzoru) nebo projektová dokumentace
liknutím
text.
v úrovni pro stavební povolení (u relevantních projektů), případně dokumentace pro provádění

stavby včetně položkového rozpočtu
-

Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku

-

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dle vyhlášky 264/2020 o energ. náročnosti budov

-

Hodnocené a sledované indikátory (dle zveřejněného vzoru)

-

Odborný posudek (dle zveřejněného vzoru) zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb
z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů

Opatření 1.1.3 zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
-

Modernizace vnitřního osvětlení
Opatření k eliminaci negativních akustických jevů
Vnější stínící prvky

Opatření 1.1.4 zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov
-

Zelené střechy – přestavby a výstavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody
(keramické, plechové atd.) na konstrukce s povrchy s akumulační schopností (vegetační, retenční).
Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem
splachování, zálivky, praní a dalších
relevantních
Kliknutím
vložíte užití
text. s výjimkou úpravy na vodu pitnou.
liknutím vložíte text.

Žádosti se budou podávat
elektronicky přes portál IS KP21+
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Výstavba nových budov
Opatření 1.1.5 Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry
pro pasivní nebo plusové budovy

V

Výstavba budov:
-

ve vysokém energetickém standardu,
Kliknutím vložíte text.
v pasivním energetickém standardu,
liknutím vložíte text.
plusových (nulových) budov.

-

Výzva 07/2022

-

Oprávnění žadatelé: obce; městské části hlavního města Prahy; kraje; veřejnoprávní instituce;
příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC; organizační složky státu; veřejné výzkumné instituce;
vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby; nadace, nadační fondy, ústavy,
spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti; církve a náboženské společnosti a jejich
svazy a jimi evidované právnické osoby; státní podniky; obchodní společnosti vlastněné ze 100 %
veřejným subjektem
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Pf
Kliknutím vložíte text.
liknutím vložíte text.

Operační program Životní prostředí 2021-2027
Opatření 1.1.2 Snížení energetické náročnosti / zvýšení účinnosti technologických procesů
Podporované projekty a aktivity:
Pf

-

Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např.
školských, sociálních, či zdravotnických zařízení).
Kliknutím vložíte text.
liknutím vložíte text.

-

Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např.
sociálních, či zdravotnických zařízení).

-

Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických
zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

Míra podpory (% CZV)

50 %

Operační program Životní prostředí 2021-2027
SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči
nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Předpoklad prvních výzev: 3Q 2022
Podporované typy opatření:
- 1.3.1 tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel,
Kliknutím vložíte text.
- 1.3.2 tvorba nových a obnova stávajících
vegetačních
prvků a struktur, včetně opatření proti vodní
liknutím
vložíte text.
a větrné erozi,
- 1.3.3 úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich
stability,
- 1.3.4 zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně,
- 1.3.5 odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině,
- 1.3.6. zpracování studií a plánů
- 1.3.7 realizace protipovodňových opatření
- 1.3.8 realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího
dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci
podzemních vod

Operační program Životní prostředí 2021-2027
SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči
nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Opatření 1.3.1 Tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině
včetně sídel
- Aktivita 1.3.1.1 Vytváření a obnova tůní (mokřadů)
vložíte text.
- Aktivita 1.3.1.2 Malé vodníKliknutím
nádrže
(MVN)
liknutím
vložíte text.
- Aktivita 1.3.1.3 Revitalizace a renaturace vodních toků a niv
- Aktivita 1.3.1.4 Nákup pozemků pro podporu renaturačních procesů a revitalizací vodních toků
•

Oprávnění žadatelé: obce; městské části hl. m. Prahy; kraje; veřejnoprávní instituce; příspěvkové
organizace zřízené OSS a ÚSC; organizační složky státu; veřejné výzkumné instituce; vysoké školy,
školy a školská zařízení a školské právnické osoby; nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné
spolky, obecně prospěšné společnosti; církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované
právnické osoby; státní organizace; státní podniky; obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby
podnikající, fyzické osoby nepodnikající

Operační program Životní prostředí 2021-2027
SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim
s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
Forma a výše podpory
Projekty s celkovými náklady do 200 000 € - zjednodušené metody vykazování nákladů - jednorázová
částka.

Kliknutím vložíte text.
liknutím vložíte text.
Projekty s celkovými náklady nad 200 000 € - dle skutečných nákladů.
Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na
projekt

250 000 Kč (bez DPH)

Míra podpory (% CZV)

100 %

Redukce míry podpory (% CZV) pro aktivitu 1.3.1.2

60 %

Projekt v rámci aktivity 1.3.1.4 bude financován maximálně do výše nákladů oceněných znaleckým
posudkem.
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Opatření 1.3.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
Opatření zahrnují:
Opatření 1.3.4 Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
- zakládání a obnovu ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí,
lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu včetně dokončovací a rozvojové péče
Kliknutím vložíte text.
liknutím vložíte text.
Oprávnění žadatelé (příjemci podpory): obce; městské části hl. m. Prahy; dobrovolné svazky obcí; kraje;
veřejnoprávní instituce; příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC; organizační složky státu; veřejné
výzkumné instituce; vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby; nadace, nadační
fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti; církve a náboženské společnosti
a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby; státní organizace; státní podniky; obchodní společnosti
družstva; fyzické osoby podnikající

Operační program Životní prostředí 2021-2027
Forma a výše podpory
Minimální způsobilé přímé realizační
výdaje na projekt

250 000 Kč (bez DPH)

Míra podpory (% CZV)

85 %
Kliknutím vložíte text.
liknutím vložíte text.

1.3.8 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody
vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření
pro řízenou dotaci podzemních vod
Typy podporovaných projektů a aktivit
PfP - Povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou,
vsakovací nádrž), vč. nezbytného trubního vedení.
- Podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty,
vč. nezbytného trubního vedení. Kliknutím vložíte text.
liknutím vložíte text.
- Povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace
(suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé
mokřady), vč. nezbytného trubního vedení.
- Akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití
(např. na zálivku), včetně vystrojení nádrže technologickým zařízením k vyvedení vody na povrch.
- Povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které plní více ekosystémových
funkcí.
- Závlahové systémy zejména pro zálivku veřejné zeleně využívající výhradně akumulovanou srážkovou
jako součást projektu na hospodaření s dešťovou vodou,

1.3.8 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody
vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření
pro řízenou dotaci podzemních vod
• Výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné.
• Budování propustných zpevněných povrchů.

PfP• Zelené střechy (jejich výstavba a přestavba konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody – keramické, plechové
atd. na konstrukce s povrchy s akumulační schopností)
• Vybudování technologie pro akumulaci, úpravu,
a rozvod
srážkových
Kliknutím
vložíte
text. vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní

liknutím vložíte text.

a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou,

• Vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých vod v budovách za účelem splachování a dalších
relevantních užití.
Oprávnění žadatelé (příjemci podpory): obce; městské části hl. m. Prahy; dobrovolné svazky obcí; kraje; veřejnoprávní
instituce; příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC; organizační složky státu; veřejné výzkumné instituce; vysoké školy,
školy a školská zařízení a školské právnické osoby; nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně
prospěšné společnosti; církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby; státní podniky;
obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
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1.3.8 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího
dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci
podzemních vod
Forma a výše podpory
Minimální způsobilé přímé realizační výdaje
PfP
na projekt
Míra podpory (% CZV)

500 000 Kč (bez DPH)

Kliknutím vložíte text.
liknutím vložíte text.
Bonifikace míry podpory (% CZV) pro propojené
systémy prvků modrozelené infrastruktury
Redukce míry podpory (% CZV) pro projekty
zaměřené na hospodaření se srážkovou vodou
mimo území se stávající zástavbou; budování
propustných zpevněných povrchů a řešící odtok
srážkové vody z nových veřejných budov a
objektů; budování akumulačních nádrží na
zachytávání srážkových vod, které budou
využívány pro zálivku hřišť

85 %
95 %

30%
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1.3.8 Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody
vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření
pro řízenou dotaci podzemních vod
PfP Specifické způsobilé výdaje
• Výdaje na prvky „šedé“ infrastruktury (mobiliář, nepropustné zpevněné povrchy, edukativní
informativní tabule apod.) do 10 % z celkových způsobilých výdajů.
Kliknutím
vložíte
text.
• Výdaje na kácení dřevin v případě,
že bude
prokazatelně
nezbytné z důvodu založení nové výsadby
liknutím
vložíte
text.
dřevin, příp. k uvolnění dřevin stávajících.
• Nákup nemovitosti do výše 10 % celkových způsobilých přímých realizačních výdajů na projekt.
Specifické nezpůsobilé výdaje
• výdaje na dešťovou kanalizaci (pokud se nejedná o nezbytná trubní vedení zajišťující funkci systémů
hospodaření s dešťovou vodou)
• výdaje na závlahové systémy na zálivku hřišť
• výdaje na kácení dřevin a likvidaci pařezů mimo případů uvedených ve specifických způsobilých
výdajích
• výdaje na nadúrovňové záhony a truhlíky, pokud nejsou propojeny se spodními vrstvami instalované
zelené střechy (dno nesmí být uzavřeno)

Z obecných kritérií přijatelnosti:
-

Projekt obsahuje předčištění/čištění srážkových vod v souladu s ČSN 75 9010 a TNV 75 9011
a bezpečnostní přeliv dle ČSN 75 9010 a TNV 75 9011

-

V případě vsaku projekt obsahuje geologické posouzení dle ČSN 75 9010. Pozn. Vsakovací zařízení
bude umístěno v souladu s hydrogeologickým posouzením dle ČSN 75 9010 – Vsakovací zařízení
srážkových vod, TNV 75 9011 – Hospodaření se srážkovými vodami a minimálně 1 m nad maximální
hladinou podzemní vody v místě umístění.

-

V případě výměny nepropustných zpevněných povrchů za propustné musí být součinitel odtoku
každého z nových povrchů do 0,5 Kliknutím
včetně (přivložíte
součiniteli
text. odtoku původního nepropustného zpevněného
liknutím vložíte
text.
povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního
nepropustného
zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí
být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5. Pozn.: Uvažuje se součinitel odtoku celé konstrukce,
tj. nejenom samotného zpevněného povrchu, ale vč. dalších konstrukčních vrstev a půdního prostředí.

-

V případě budování propustných zpevněných povrchů musí být součinitel odtoku každého z nových
povrchů do 0,5 včetně. • Plocha zelené střechy je minimálně 10 m2 (v případě více nenavazujících
ploch musí každá z ploch splňovat tento limit) a musí tvořit minimálně 80 % z celkové plochy zelené
střechy.

-

K případné závlaze zelených střech musí být primárně využívána srážková voda.

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027
Specifický cíl 2.2: Revitalizace měst a obcí
Specifický
2.2
- Zelenácíl
infrastruktura
ve veřejném prostranství měst a obcí
Revitalizace
a obcí
- Ucelenéměst
projekty
veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou
i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném
území
Kliknutím vložíte text.
liknutím vložíte text.

-

Spolupráce s MŽP a Agenturou pro ochranu přírody a krajiny (AOPK) na „zelených“
kritériích hodnocení

-

Stanoviska AOPK k projektům SC 2.2 pro oblast sídelní zeleně

-

Z IROP nebudou podporovány projekty izolovaně řešící pouze vegetaci nebo srážkovou
vodu řešeno v OPŽP

Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027
Specifický cíl 2.2: Revitalizace měst a obcí
Předpokládané podmínky pro projekty:

Specifický
cíl 2.2
- Realizace
na základě strategického rozvojového dokumentu pro dané území
- Územníměst
studieařešící
Revitalizace
obcíveřejné prostranství registrovaná v Evidenci územně plánovací činnosti /

-

Regulační plán /Architektonická/urbanistická studie/koncepce veřejného prostranství zpracovaná
autorizovaným architektem ČKA
Kliknutím vložíte text.
liknutím vložíte text.
Povinnost projednání projektu s občany

-

Realizace v zastavěném území nebo v zastavitelných plochách v souladu s platným územním
plánem

-

Realizace projektu ve veřejném prostranství, přístupné bez omezení a sloužící k obecnému užívání

-

Stanovisko Agentury ochrany krajiny a přírody ČR

-

Realizované projekty v obci nad 10.000 obyvatel musí být v souladu se studií systému sídelní
zeleně nebo s obdobným strategickým dokumentem pro sídelní zeleně

Výzva č. 4/2021 NPŽP: Výsadba stromů
Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných
místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání.
Oprávnění žadatelé - subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou
politických stran a hnutí
PfP
Výše podpory: 151 000 – 250 000 Kč (maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů)
Způsobilé výdaje:
Kliknutím
vložíteobvodu
text. kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks – 5 000
- pořízení sazenic (jednotková výše
dotace podle
liknutím vložíte text.
Kč/ks)
- zajištění závlahy (1 000 Kč/strom)
- zpracování odborného posudku
- zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity
Termíny: zahájení příjmu žádostí: 2. 8. 2021, 10:00 - ukončení příjmu žádostí: 30. 12. 2023, 14:00,
nejpozději však do vyčerpání alokace
Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.
Alokovaná částka - 200 mil. Kč

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY
1. Digitální transformace
2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice
3. Vzdělávání a trh práce
4. Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19
5. Výzkum, vývoj a inovace

6. Zdraví a odolnost obyvatelstva

Kliknutím vložíte text.
liknutím vložíte text.

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice (85 182 mil. Kč)
- 2.1 Udržitelná doprava (24 000 mil. Kč)
- 2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru (8 265 mil. Kč)
- 2.3 Přechod na čistší zdroje energie (6 660 mil. Kč)
- 2.4 Čistá mobilita (4 884 mil. Kč)
Kliknutím vložíte text.
liknutím
vložíte
text.mil. Kč)
- 2.5 Renovace budov a ochrana
ovzduší
(16 081
- 2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu (14 576 mil. Kč)

- 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda (4 400 mil. Kč)
- 2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží (3 332 mil. Kč)
- 2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem (2 984 mil. Kč)

https://www.planobnovycr.cz/vyzvyverejna-sfera

Výzva NPŽP č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov
Termíny výzvy

Žádosti je možné podat v období od 1. 12. 2021. do 30. 9. 2022 Období realizace
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. 12. 2025

Žadatelé:

Kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; městské části hl. města Prahy; státní podniky
a státní organizace; správa železnic; veřejné výzkumné instituce a výzkumné
organizace, příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky; vysoké
školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby; veřejnoprávní instituce;
nestátní neziskové organizace; obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným
Kliknutím vložíte text.
subjektem; církveliknutím
a náboženské
společnosti a jejich svazy
vložíte text.

Alokace

3,285 mld. Kč – financováno z Národního plánu obnovy

Výše příspěvku

Podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 do 100 % z celkových
způsobilých výdajů projektu

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP
ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz

Výzva NPŽP č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích
Termíny výzvy

Žádosti je možné podat v období od 12.1.2022 - 31.8.2022

Žadatelé

Období realizace

Kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; městské části hl. města Prahy; státní podniky
a státní organizace; veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,
příspěvkové organizace státu a územně samosprávné celky; vysoké školy, školy
a školská zařízení a školské právnické osoby; veřejnoprávní instituce; nestátní
neziskové organizace; obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným
subjektem; církve a náboženské společnosti a jejich svazy
Kliknutím vložíte text.
liknutím
vložíte
text.
Podpořené projekty
musí
být realizovány
nejpozději do 30. 6. 2025

Alokace

1,754 mld. Kč – financováno z Národního plánu obnovy

Výše příspěvku

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt: 100 % z celkových způsobilých
výdajů (u budování propustných zpevněných povrchů max. 50 %)

Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 200 000 Kč bez DPH
Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP
ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Výzva č. NPO 1/2022 - Rekonstrukce veřejného osvětlení
Termíny výzvy

Žádosti je možné podat v období od 5.5.2022 – 30.6.2023

Žadatelé

Obec nebo společnost vlastněná ze 100 % obcí, která se nenachází na území
národních parků

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 30. 6. 2025

Alokace

1,725 mld. Kč – financováno z Národního plánu obnovy
Kliknutím vložíte text.
30 Kč na 1 ušetřenou
kWh
elektrické
liknutím
vložíte
text. energie ročně
Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok:

Výše příspěvku

a) 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně
b) 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel
Podpora přípravy pro dobíjecí stanice - 25 000 Kč na přípravu kabeláže pro 1 dobíjecí bod. Max. počet
podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt je 50 bodů.
Dotace ex ante
Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému Ministerstva průmyslu
a obchodu.

Modernizační fond

Kliknutím vložíte text.
liknutím vložíte text.

RES+ Nové obnovitelné zdroje v energetice
Program na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.
Podíl z celkové alokace: 38,7 %
Výše podpory: max. 50 % z celkových výdajů
Výzvy pro rok 2022 (Q2):
- doplněn způsobilý výdaj – akumulace vodíkových technologií
Soutěžní, bodové výzvy:
FVE do 1 MWp - Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem do 1 MWp
Kliknutím vložíte
text.
FVE nad 1 MWp - Instalace nových fotovoltaických
elektráren
liknutím vložíte
text. s výkonem nad 1 MWp
Oprávnění žadatelé – stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích
(výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje
Nesoutěžní, nebodová výzva:
FVE komunální – Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem i nad 1 MWp, projekty sdílených
fotovoltaik na více budovách
Oprávnění žadatelé – veřejný sektor – města, kraje, OS vlastněné 100 % veřejným subjektem

Děkuji za pozornost ☺
Mgr. Eva Musilová
specialista externího financování
Magistrát města Ostravy
Odbor strategického rozvoje
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
T +420 599 442 508
M +420 601 154 486
E emusilova@ostrava.cz

