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Přehled čerpání prioritní osy 2   
v OPŽP v současnosti 



Čerpání prioritní osy 2   v OPŽP 
v současnosti 

 

● Dominantní jsou projekty z oblasti sektoru energetiky a 

hutnictví/ocelářství a to jak z pohledu finančního objemu tak 

environmentálních přínosů 

 

● Většina čerpání je vázána na oblast veřejné podpory 

 

● O některé oblasti jako např. izolační zeleň je minimální zájem 

 

 



Hlavní teze 

 

Vše co bylo podporováno v rámci stávajícího OPŽP by mělo být 

podporovatelné v „novém“ OPŽP 

 

Hlavním omezujícím faktorem jsou a ve výrazně větší míře 

budou pravidla tzv. veřejné podpory: 

 

● Ztížení přístupu projektů z oblasti energetiky 

● Snížení míry dotace 

● Prokazování motivačního efektu 

 

 



Veřejná podpora 

O veřejnou podporu se jedná, pokud jsou zároveň splněny 

všechny čtyři, níže uvedené, definiční znaky: 

 

● podpora (dotace, zvýhodněná půjčka, daňová úleva, …)  

● poskytnutá členským státem nebo z veřejných zdrojů,  

● arušující nebo hrozící narušení hospodářské soutěže tím, že 

zvýhodňuje určité • podnikání (v závislosti na typu projektu), 

v míře, jíž může být dotčen obchod mezi členskými státy (v 

závislosti na „velikosti“ a charakteru projektu).  

 

V současné době jsou projednávána nová pravidla 

 



Hlavní mechanismy VP z 
pohledu ochrany ovzduší 

● Podpora de minimis 

 

● regionální  investiční podpora 

 

● Investiční podpora, která podnikům umožní  řídit se 

přísnějšími normami, než jsou normy společenství v oblasti 

ochrany ŽP, nebo zvyšovat úroveň ochrany ŽP v případě, že 

norma společenství neexistuje 



Podpora de minimis 

Nově se diskutuje o vztažení stropu de minimis ke skupině 

vlastnicky provázaných podniků  

(např. studio Barrandov, které je vlastněno vlastníkem 

Třineckých železáren by nemohlo podporu de minimis čerpat) 



Regionální investiční 
podpora 

regionální  investiční podpora (mimo Prahu): 

● investice do hmotného  a  nehmotného  majetku  související  

se  založením  nové  provozovny,  

● rozšíření stávající  provozovny,   

● rozšíření  výrobního  sortimentu  provozovny  o  nové  

dodatečné výrobky,   

● zásadní  změna  ve  výrobním  postupu  stávající  

provozovny 

 

Dosud byl vyloučen sektor hutnictví/ocelářství, nově bude 

vyloučen sektor energetiky 

 

Poklesne míra dotace 



Podpora na ochranu ŽP 

Investiční podpora, která podnikům umožní  řídit se přísnějšími 

normami, než jsou normy společenství v oblasti ochrany ŽP, 

nebo zvyšovat úroveň ochrany ŽP v případě, že norma 

společenství neexistuje 

 

● Princip přírůstkových nákladů – dotace z rozdílu mezi 

náklady projektu a náklady na dosažení norem společenství 

– vazba na připravovanou regulaci zdrojů od 1 MWt ze strany 

Evropské Komise 

● Lze očekávat pokles míry dotace 

 



Prokazování motivačního 
efektu 

S výjimkou podpory de minimis lze očekávat, že všechny 

projekty budou muset prokazovat motivační efekt (ve stávajícím 

znění): 

 

● značné zvětšení velikosti projektu či činnosti  

● značné zvětšení rozsahu projektu či činnosti 

● značné zvětšení rozsahu projektu či činnosti  

● značné zvýšení rychlosti dokončení příslušného projektu či 

příslušné činnosti 

● nebo v souvislosti s regionální investiční podporou, že by 

investiční projekt v daném podporovaném regionu nebyl jako 

takový bez poskytnutí podpory realizován 

 

 

 



Závěry 

 

Přes předpokládanou šíři rozsahu podporovaných opatření v 

OPŽP nebude většina žadatelů/projektů z důvodů omezení v 

pravidlech tzv. veřejné podpory schopna/ochotna podporu 

čerpat (energetika, technologické zdroje) 

 

Z pohledu zaměření nového OPŽP je tedy třeba věnovat 

pozornost především domácnostem a fugitivním emisím 

 


