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Podporované projekty 

Zaměření a specifikace podpory

2.1 Zlepšení kvality ovzduší 
- sníţení imisní zátěţe ze zdrojů napojených na CZT 

- sníţení příspěvku k imisní zátěţi obyvatel omezením emisí  

energetických systémů  včetně CZT 

- sníţení imisní zátěţe omezením prašnosti z plošných zdrojů

Celková finanční alokace 348,432 mil. EUR

Oblast podpory omezování emisí zahrnuje podoblasti zaměřené na 

omezování NOx (oxidy dusíku), VOC (těkavé organické látky) a NH3

Celková finanční alokace 285,714 mil. EUR

2.2 Omezování emisí

Ke staţení na www.opzp.cz



příjemci podpory 2.1 kvalita ovzduší 2.2 omezování emisí

právní forma příjemců podpory

zdroje 

včetně 

tepelných 

úspor

CZT
plošné 

plynofikace
zeleň

více neţ 5 

MW 

rekonstrukce

nespalovací 

zdroje 

rekonstrukce

VOC NH3

obce, města ano ano ano ano ano ano ne ne

příspěvkové organizace města ano ano ne ano ano ano ne ne

svazky obcí ano ano ano ano ne ano ne ne

příspěvkové organizace krajů ano ano ne ano ano ano ano ne

kraje ano ano ano ano ano ano ne ne

státní podniky ano ne ne ne ano ano ano ano

státní organizace ano ano ne ne ano ano ne ne

ČR prostřednictvím organizačních 

sl. státu ano ano ne ne ano ano ne ne

příspěvkové organizace státu ano ano ne ano ano ano ano ne

občanská sdruţení ano ne ne ne ne ne ne ne

církve a náboţenské spol. ano ne ne ne ne ne ne ne

obecně prospěšné spol. ano ne ne ne ne ne ne ne

ostatní nepodnikatelské subjekty z 

více jak 50%veřejnoprávními 

subjekty ano ano ne ne ano ne ne ne

obchodní spol. z více neţ 67% 

veřejnoprávními sub. ano ano ne ne ano ano ano ano

obchodní spol. z méně neţ 67% 

veřejnoprávními sub. ano ano ne ne ano ano ano ano

druţstva ano ano ne ne ano ano ano ano

podnikatelské subjekty, fyzické 

osoby ano ne ne ne ne ano ano ano

• Probíhá v rámci vyhlašovaných výzev – předběžný harmonogram výzev na  

www.opzp.cz

• Ţádosti se vyplňují v elektronickém prostředí BENE - FILL

http://zadosti-opzp.sfzp.cz/

• Vytištěný formulář ţádosti včetně příloh se podává na místně příslušném 

krajském pracovišti SFŢP

• Délka příjmu ţádosti v rámci výzvy – cca 60 dnů

Příjem ţádostí

http://www.opzp.cz/
http://zadosti-opzp.sfzp.cz/
http://zadosti-opzp.sfzp.cz/
http://zadosti-opzp.sfzp.cz/


Kontrola formální úplnosti

• Ţádost byla podána v předepsané formě

• Tištěná ţádost je podepsaná ţadatelem, respektive statutárním 

zástupcem ţadatele

• V ţádosti jsou vyplněny všechny předepsané a poţadované údaje

• Jsou doloţeny všechny povinné přílohy – seznam povinných příloh ve 

Směrnici MŽP 5/2008

A. Obecná přijatelnost:

• Projekt odpovídá definovaným věcným parametrům

• Projekt odpovídá limitním hodnotám způsobilých výdajů

• Odpovídá typ ţadatele pro příslušnou podoblast podpory

B. Specifická přijatelnost:

• Posouzení projektu a ţadatele z hlediska splnění základních podmínek 

programu – kritérií přijatelnosti

AKCEPTACE

Posouzení přijatelnosti ţádosti



Nedostatky při akceptaci

• Neúplná ţádost, nedoplněno ani po vyzvání (do 3 dnů)

(např. Územní rozhodnutí bez nabytí právní moci, starý Energetický audit, 

nedoloţený povinný doklad, PEŠOB)

• Špatně vyplněná ţádost (např. nesoulad údajů mezi ţádostí a ostatními 

dokumenty – EA, PD)

• Nesplnění podmínek výzvy (omezení subjektů apod.)

• Nesplnění kritérií přijatelnosti (viz kapitola 6, ID OPŢP)

Minimalizace nedostatků při akceptaci

• Prostudování základních dokumentů programu (Směrnice MŢP, 

Implementační dokument, Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce)

• Sledování harmonogramu výzev – včasná příprava podkladů             

(např. Územní rozhodnutí, EIA, EA, PD)

• Včasné konzultování ţádosti (call centrum, krajská pracoviště SFŢP, 

příslušný odbor SFŢP)

• Řádná kontrola souladu ţádosti s podmínkami programu



• U všech projektů - kontrola s kapitolou 5 ID OPŢP

• U projektů generujících příjmy – kontrola zpracované Finanční analýzy

• U projektů podléhajících pravidlům veřejné podpory – správné zařazení i ve 

vztahu k omezením výzvy

• Ostatní projekty – odečet úspor provozních nákladů za dobu 5 let

Kontrola způsobilosti výdajů

• Nesoulad s kapitolou 5 ID OPŢP (započítání nezpůsobilých výdajů)

• Špatně zpracovaná Finanční analýza – např. nesoulad s ostatními 

dokumenty, zejména s EA

• Nesprávně zvolená pravidla pro VP, špatné zařazení subjektu, nedoloţení 

povinných příloh

• Neodečtení úspor provozních nákladů

Nedostatky při stanovení způsobilých výdajů



• Důkladné prostudování ID OPŢP (kap. 5) a průběţné konzultace

• Vyuţití manuálu pro zpracování Finanční analýzy a spolupráce s energetickým auditorem

• Důkladné prostudování pravidel a nařízení pro poskytování VP, ID OPŢP (kap. 8)           

a průběţné konzultace se zástupci SFŢP   

Minimalizace nedostatků při stanovení způsobilých výdajů

Hodnocení ţádostí

A. Ekologická relevance projektu (váha 40 %)

• posouzení ekologické potřebnosti projektu a naléhavost realizace projektu

B. Technická úroveň projektu (váha 40 %)

• posouzení technické úrovně  finanční náročnosti ve vztahu k předmětu 

podpory

C. Ekonomické hodnocení (váha 20 %)

• posouzení ekonomické způsobilosti (bonity) ţadatele

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA ZVEŘEJNĚNA S VYHLÁŠENÍM VÝZVY



Schvalování projektu

• Seřazení projektů na základě bodového hodnocení 

• Určení minimální bodové hranice v závislosti na kvalitě projektů  

a alokovaných finančních prostředků 

• Schválení/neschválení podpory Řídícím výborem OPŢP

VYDÁNÍ REGISTRAČNÍHO LISTU V SYSTÉMU ISPROFIN (FS)

VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE SFŢP

Hlavní kritéria přijatelnosti pro energetické projekty

U podpory zaměřené na rekonstrukci lokálního zdroje pro

vytápění musí objekt po realizaci splňovat poţadovanou

hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla dle

ČSN 730540-2 (dále jen norma)

Co z toho vyplývá:

- nutno zateplit před rekonstrukcí zdroje nebo

- zavázat se, ţe do uvedení zdroje do trvalého provozu

bude objekt zateplen nebo

- podat kombinovaný projekt na zateplení a rekonstrukci

zdroje



Hlavní kritéria přijatelnosti pro energetické projekty -

dokládání

Splnění výše uvedených kritérií se dokládá:

1. Energetickým auditem, který doporučí variantu

opatření odpovídající poţadovaným kritériím

2. Energetickým štítkem obálky budovy včetně Protokolu

k energetickému štítku obálky budovy dle normy

730540-2 (pro původní stav i pro stav po realizaci

navrţeného opatření).

Stanovování výše podpory u energetických projektů v rámci PO 2

Projekty CZT a blokové kotelny – na základě finanční analýzy (40 - 70 %)
nebo dle pravidel VP pro regionální podporu (do 40 %).

Projekty lokálního vytápění včetně případných současných úspor energie
– 90 % ze způsobilých výdajů (způsobilým výdajem přitom nejsou úspory
provozních nákladů generovaných za dobu 5 let – částku vyplývající z
energetického auditu je nutné odečíst) nebo dle pravidel VP pro regionální
podporu (do 40 %).

Projekty zaměřené na rekonstrukci velkých zdrojů – na základě pravidel VP
pro regionální podporu (do 40 %) nebo dle pravidel VP pro ţivotní prostředí (do
60 %).

Projekty na sniţování emisí NOx , TZL, VOC, NH3 - na základě pravidel VP
pro regionální podporu (do 40 %) nebo dle pravidel VP pro ţivotní prostředí
(do 60 %).



Nejbliţší připravované výzvy

• Velké projekty v PO 2 a 3: srpen 2008 – prosinec 2009                                                          
(více jak 25 mil EUR)

• Individuální projekty v PO 2 (celá priorita): říjen – listopad 20008

říjen – listopad 2.1. Zlepšování kvality ovzduší

říjen – listopad 2.2. Omezování emisí

• Individuální projekty v PO 3 (pouze oblast podpory 3.1, oblast podpory 
3.2 pouze v kombinaci s náhradou lokálního zdroje tepla na pevná či 
kapalná fosilní paliva za obnovitelný zdroj): leden – únor 2009

leden – únor 09   3.1. Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení 
využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Důleţité odkazy: www.opzp.cz
www.sfzp.cz

http://zadosti-opzp.sfzp.cz
dotazy@sfzp.cz

zelená linka: 800 260 500

david.plistil@sfzp.cz

http://www.opzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
http://zadosti-opzp.sfzp.cz/
http://zadosti-opzp.sfzp.cz/
http://zadosti-opzp.sfzp.cz/
mailto:dotazy@sfzp.cz

