AKTUÁLNÍ VÝZVY OPŽP – OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A.
Od 5.3.2014 do 30.4.2014 jsou nově přijímány žádosti o dotaci v rámci LX. Výzvy
OPŽP.
1) Zaměření této výzvy je, mimo jiné, v oblastech:
a. 3.1.1. Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení
využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.

Mezi vhodné a podporované aktivity náleží výstavba a rekonstrukce výtopen,
elektráren a tepláren (kogenerace) s využitím OZE, zejména:
instalace fototermických systémů pro přípravu teplé vody a dodávku tepla, resp. pro
možnost přitápění,
instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny,
instalace tepelných čerpadel pro dodávku tepla a pro přípravu teplé vody,
instalace kotlů na biomasu a systémů využívajících biomasu pro výrobu elektřiny,
pro dodávku tepla a pro přípravu teplé vody, event. v kombinaci s výstavbou
centrální výrobny paliv včetně technologické linky,
instalace kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické
energie z biomasy, skládkového plynu, bioplynu apod.,
instalace systémů pro dodávku tepla včetně přípravy teplé vody, pro dodávku elektřiny a
kombinované výroby tepla a elektřiny s využitím geotermálních systémů,
instalace větrných elektráren,
instalace malých vodních elektráren.

b. 3.2.1. Realizace úspor energie – zateplování objektů (u nepodnikatelské sféry)
Mezi vhodné a podporované aktivity náleží
i. - zateplovací systémy budov,
ii. - zrušení tepelných mostů,
c.

3.2.2. Využívání odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry)

Mezi vhodné a podporované aktivity náleží
i. měření a regulace,
ii. instalace zařízení na využívání odpadního tepla k výrobě tepelné či elektrické energie
2) Příjemci podpory poskytované v rámci Prioritní osy 3 jsou:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

-

územní samosprávné celky a jejich svazky,
nadace a nadační fondy,
občanská sdružení a církve,
příspěvkové organizace,
obecně prospěšné společnosti,
organizace zřízené na základě zvláštního zákona,
organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace,
neziskové organizace,
právnické osoby vlastněné veřejnými subjekty.

3) TAS nabízí zákazníkům:
a. Zpracování Energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění a podle
vyhlášky č. 480/2012 Sb. (stáří předkládaného EA k žádosti nesmí být straší dva roky)
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b. Zpracování Energetického štítku obálky budovy a Protokolu k energetickému štítku
obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2011
c. Zpracování Průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a
vyhlášky č. 78/2013 Sb. (není nutné k žádosti, ale bude potřebné ke stavebnímu řízení)
d. Pomoc při vyplnění Přílohy „J“
e. Zajištění zpracování stavební projektové dokumentace k zateplení

Případné další informace jsou uvedeny na www.opzp.cz.
B.
Od 5.3.2014 do 30.5.2014 jsou nově přijímány žádosti o dotaci v rámci LX. Výzvy
OPŽP.
1) Zaměření této výzvy je, mimo jiné, v oblastech:
a. 2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT
i. snížení emisí a energetické úspory u budov, vyjma budov určených k bydlení:
- pořízení nízkoemisního zdroje,
- pořízení nízkoemisního zdroje a současná realizace energetických úspor,
ii. snížení emisí prostřednictvím nových energetických systémů:
- nově budované rozvody tepla včetně centrálního zdroje v nových lokalitách a
rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků. Za výstavbu
nových rozvodů jsou považovány i projekty, kdy dochází k celkové rekonstrukci
zdroje včetně rozvodů, například z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém,
- rozšíření stávající středotlaké plynovodní sítě.
2) Příjemci podpory poskytované v rámci Prioritní osy 3 jsou:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

-

územní samosprávné celky a jejich svazky,
obecně prospěšné společnosti,
právnické osoby,
veřejné výzkumné instituce,
nadace a nadační fondy,
příspěvkové organizace,
občanská sdružení a církve,
malé a střední podniky, průmyslové podniky,
organizace zřízené na základě zvláštního zákona,
organizační složky státu a jejich přímo řízené organizace

3) TAS nabízí zákazníkům:
a. Zpracování Energetického auditu dle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění a podle
vyhlášky č. 480/2012 Sb. (stáří předkládaného EA k žádosti nesmí být straší dva roky)
b. Zpracování Energetického štítku obálky budovy a Protokolu k energetickému štítku
obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2011
c. Zpracování případné Studie proveditelnosti dle požadavků programu
d. Zpracování Průkazů energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb. a
vyhlášky č. 78/2013 Sb. (není nutné k žádosti, ale bude potřebné ke stavebnímu řízení)
e. Pomoc při vyplnění Přílohy „J“
f. Zajištění zpracování stavební projektové dokumentace k zateplení

Případné další informace jsou uvedeny na www.opzp.cz.
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