
 

 

Operační program Životní prostředí 
50. výzva (prioritní osa 3) 

 

Harmonogram výzvy: 
Zahájení příjmu žádostí: 27. 6. 2013 
Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2013 (16hod) 

 
Oblast podpory: 
Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie 

 3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro 

výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 

o 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, eventuálně 

v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie, 

 výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, 

chlazení a ohřev teplé vody. 

o 3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a 

tepla využívajících OZE 

 instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn, 

včetně technologie pro získávání a výrobu bioplynu, tj. např. bioplynové stanice, 

 instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní 

cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.). 

 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 

o 3.2.1 Realizace úspor energie 

 snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových 

konstrukcí budov (zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či 

rekonstrukce otvorových výplní). 

o 3.2.2 Využívání odpadního tepla 

 aplikace technologií na využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na 

využití odpadního tepla apod.). 

V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2. 

V případě realizace OZE, kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje na zemní plyn, 
nebude podporována výměna zdrojů mladších 5 let. 
 
Oprávnění příjemci podpory: 

 Obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst 

 Svazky obcí 

 Kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů 



 

 

 Státní podniky 

 Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu 

 Příspěvkové organizace – stát 

 Veřejné a státní vysoké školy 

 Veřejné výzkumné instituce (VVI) 

 Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty 

 Občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a 

nadační fondy (v rámci podoblastí 3.1.3 min. 3 letá historie) 

 Všeobecná zdravotní pojišťovna 

 
Forma podpory: 

 Dotace ve výši max. 90% celkových způsobilých veřejných výdajů 

 Minimální způsobilé výdaje: 300 tis. Kč 

Období realizace projektů: 

2014 -2015 (žádosti o platbu nejpozději do 30. 11. 2015) 
 
Doklady požadované k žádosti: 

 Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele 

 Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP ČR 

 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí případně vyšší stupeň projektové dokumentace 

včetně položkového rozpočtu (originál dokladu) 

 Stanovisko místně příslušného KÚ z hlediska potřeb životního prostředí 

 Stanovisko orgánu ochrany přírody (pokud není součástí stanoviska KÚ) 

 Potvrzení o zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města 

 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 Aktuální výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce) 

 Energetický audit (ne starší 2 let) 

 Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy 

ČSN 730540-2:2011 (pouze u realizací zateplení a pořízení lokálních zdrojů) – pokud není součástí 

příloh energetického auditu 

 Rozptylová studie (kde je vyžadována zákonem o ochraně ovzduší) 

 Doklad o způsobu zajištění paliva (týká se projektů na využití biomasy při celkovém instalovaném 

výkonu zařízení nad 200 kW) 

 Prohlášení o zateplovaných plochách (pouze u projektů v rámci oblasti podpory 3.2.1 – v případě 

rozdílů mezi výstupy energetického auditu a projektovou dokumentací – prohlášení zpracovatele 

PD) 

 Finanční analýza (u projektů generujících příjem ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) 



 

 

 Souhlasné stanovisko zřizovatele (kromě MŽP) s realizací projektu v případě, že žadatelem je 

organizační složka státu nebo státní příspěvková organizace 

 Smlouva o smlouvě budoucí nebo kupní smlouva + ocenění pozemku / nemovitosti odborně 

způsobilou osobou (v případě požadování podpory na jejich nákup)  

 Žadatel není povinen předkládat: 

 Projektovou dokumentaci, 

 Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních investic, na stavbu v 

celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného 

stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá 

územnímu řízení, dále stavební povolení. 

Omezení výzvy: 

V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na 
realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007. 

V podoblasti 3.1.3 budou přijímány pouze projekty, kde dochází k využití vyrobeného tepla, mimo 
vlastní technologickou spotřebu, ve výši minimálně 20 %. Maximální výše dotace může činit 40 % ze 
způsobilých výdajů, maximálně však 100 mil. Kč. 


