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3Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou informační příručka vzdělávacího projektu „Měříme, 
šetříme“ zaměřeného na šetrné nakládání s energiemi a energetickou účinnost 
ve městech a obcích, který v průběhu roku 2017 realizoval Evropský informační 
projekt, z. ú. s laskavou podporou Skupiny ČEZ.

Energetická účinnost a spotřeba energií jsou důležitým společensko-ekonomic-
kým tématem již dlouhou dobu, ovšem až v posledních letech je jim v souvislosti 
s legislativní aktivitou EU a rozvojem příslušných technologií věnována pozornost, 
jakou si zaslouží. Nepočítá se pouze s  jednorázovými aktivitami zaměřenými na 
pasivní úspory tepelné energie určené k vytápění, ale stále více také s aktivními, 

průběžně realizovanými kroky zaměřenými nejen na úsporu tepla, ale i elektřiny, 
plynu a vody.

V mnoha případech jde o kroky, které lze díky dostupnosti technologických řešení 
implementovat prakticky okamžitě a s minimálními náklady, popřípadě s náklady, je-
jichž návratnost se pohybuje nejvýše v řádu jednotek let. Problémem je však absen-
ce objektivních a zároveň přístupných informací. I proto je povědomí o možnostech 
komplexních úspor energií mezi spotřebiteli, zejména z veřejného sektoru, relativně 
omezené – se všemi negativními ekonomickými důsledky, které to s sebou nese.

Na úvodních stranách příručky shrnujeme to nejdůležitější k průřezovým tématům 
české i evropské legislativy, studií proveditelnosti a metodě EPC (Energy Perfor-
mance Contracting). Následují rozsáhlé bloky věnované (1) optimálním způsobům 
fi nancování energetických úspor z dotací a (2) nejnovějším trendům, například v ob-
lasti energetické účinnosti budov, energetického využití odpadů nebo šetrného na-
kládání s vodou. V závěru shrnujeme nejčastější otázky z našich seminářů – a nabí-
zíme na ně konkrétní odpovědi.

Přeji vám poučné čtení.

Ondřej Krutílek

ředitel Evropského informačního projektu, z. ú.
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4 Seznam zkratek

BPS bioplynová stanice

BRKO biologicky rozložitelný komunální odpad

CNG Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn)

CRR Centrum regionálního rozvoje

ČOV čistírna odpadních vod

EPC Energy Performance Contracting

IROP Integrovaný regionální operační program

LNG Liquifi ed Natural Gas (zkapalněný zemní plyn)

MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NPŽP Národní program Životní prostředí

OPŽP Operační program Životní prostředí

SFŽP Státní fond životního prostředí

 odkaz na relevantní informace z jiné kapitoly
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6 1. Energetické úspory 
jako veřejný statek

Energetické úspory už dávno nejsou čistě ekonomickou otázkou. Jsou součástí širšího le-
gislativního rámce defi novaného na úrovni EU a následně i ČR. V posledních letech se staly 
v souvislosti s bojem proti klimatické změně de facto veřejným statkem, což má pro obce 
zásadní důsledky. Mezi ty negativní patří nová pravidla, jimiž se musejí řídit. Vznikly ale také 
mnohé dotační tituly, s jejichž pomocí mohou povinnostem dostát.

Od roku 2018 musí všechny nově postave-

né budovy s podlahovou plochou menší než 
350 m2, jejichž vlastníkem je orgán veřejné 
moci, splňovat požadavky na téměř nulo-

vou spotřebu energie.

Od roku 2020 bude povolena pouze vý-

stavba pasivních domů, resp. budov s téměř 
nulovou spotřebou energie. 

Zdroj: Zákon č. 318/2012 Sb. a zákon č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Od roku 2024 bude zakázáno skládkovat 

směsný komunální odpad a recyklovatelné 
a využitelné odpady stanovené prováděcím 
právním předpisem.

Požadavky na energetickou náročnost bu-

dov nemusejí splňovat budovy, které jsou 

kulturní památkou nebo se nacházejí v pa-
mátkové rezervaci nebo v památkové zóně, 
a budovy navrhované a využívané jako místa 
bohoslužeb a pro náboženské účely.
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Nepodceňujte znalost 

české a evropské 

legislativy. 

Není důvod dostávat se do 

problémů. Zvláště když na 

plnění nových povinností 

můžete získat dotace.
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8 2. Studie proveditelnosti: 
nutné zlo, nebo dobrý pomocník?

Studie proveditelnosti nemají dobrou pověst. I obce je často považují za nutné zlo doprová-
zející žádosti o dotace. Přitom jde o zásadní dokument shrnující všechny podstatné tech-
nické, ekonomické a společenské informace o projektu, které jsou potřebné k posouzení 
jeho proveditelnosti a především přínosu.

Co by vám měla studie 
proveditelnosti říci?

•  Lze projekt provést
(fi nančně, technicky, organi-
začně apod.)?

• Stojí projekt za to? A komu 
(investorovi, společnosti, 
donátorovi apod.)?

Co musí „umět“ kvalitní studie proveditelnosti

  Oddělit parametry zvolené varianty projektu od srovná-

vací varianty (např. nulové varianty)

   Oddělit parametry zvolené varianty projektu od „scénářů“ 

(externích rizikových faktorů)

  Objasnit, proč se předpokládá, že uvedené efekty budou 

důsledkem projektu

  Objasnit východiska cenových a společensko-hodnoto-

vých odhadů

  Být vnitřně konzistentní

  Redukovat irelevantní obsah
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9Cost-benefi t analýza (analýza nákladů a přínosů nebo 
také CBA) odpovídá na základní otázku, co komu reali-
zace investičního projektu přináší a co komu bere. CBA 
se zaměřuje na výsledné efekty projektu, hodnocení jeho 
smysluplnosti a na veškeré zapojené subjekty.

Studie proveditelnosti a CBA jsou povinnými přílo-

hami k žádostem o podporu ze strukturálních fon-

dů EU. Svůj smysl mají ale i samy o sobě. Neobejde se 
bez nich žádné správné rozhodnutí v obci.

Indikativní struktura studie 
proveditelnosti

• Stručné vyhodnocení projektu 
• Popis podstaty projektu a jeho 

etap 
• Varianty projektu
• Technické a technologické 

řešení projektu 
• Analýza trhu
• Management projektu
• Dopad projektu na životní 

prostředí 
• Finanční plán 
• Hodnocení efektivity a udrži-

telnosti projektu
• Analýza a řízení rizik
• Harmonogram projektu 
• Závěrečné shrnutí

Studie příležitosti Defi nuje co největší řadu investičních příležitostí, 
o nichž lze v předinvestiční etapě uvažovat jako 
o potenciálně ekonomicky výnosných. 

Předběžná studie 

proveditelnosti

Řeší strategii projektu, technické a technologické 
řešení, marketingové pojetí, lokalizaci a velikost 
projektovaného provozu, personální a organizač-
ní uspořádání. Obsahuje stručný harmonogram 
realizace. Je podkladem pro rozhodnutí investora, 
zda uvolní zdroje na dopracování studie provedi-
telnosti.

Hodnotící zpráva Hodnotí projekt na základě různých fi nančních 
ukazatelů a zároveň zahrnuje posouzení fi nan-
čního zdraví investora (realizátora projektu). Na 
základě hodnotící zprávy obvykle padne rozhod-
nutí o investici, poskytnutí úvěru apod.

Ostatní typy studií a analýz

Kvalitně zpracovaná studie proveditelnosti obsahuje všechny podstatné informace 

o projektu, které jsou potřebné k posouzení jeho přínosu. Ba co víc, může sehrát 

důležitou pozitivní roli při případných sporech ohledně jeho realizace.
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Pro koho je metoda EPC vhodná? 

  Pro objekty, kde lze snížit spotřebu ener-

gie a kde je potřeba rekonstrukce ener-

getického systému

3. Metoda EPC

V souvislosti s energetickými úsporami se zástupci obcí stále častěji setkávají se zkratkou 
EPC (Energy Performance Contracting). V zásadě jde o metodu defi nující poskytování ener-
getických služeb se zaručeným výsledkem. V praxi se jedná o komplexní službu k realizaci 
úspor prostřednictvím poskytovatele, který na sebe bere většinu fi nančních a technických 
rizik. Úsporná opatření jsou splácena z dosažených úspor.

Co EPC zahrnuje

• zpracování projektové dokumentace
• návrh, přípravu a realizaci úsporných opatření
• výcvik obsluhy zařízení
• smluvní garanci objemu dosažených úspor
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Výhody Nevýhody

Jeden dodavatel (příprava, realizace, fi nancování, mo-
nitoring a vyhodnocení)

Není univerzálně použitelná

Dotace na zjištění vhodnosti metody EPC Nelze řešit komplexní stavební opatření (zateplení bu-
dov a výměna oken)

Dlouhodobé snížení spotřeby energie a provozních 
nákladů

Nelze použít na rekonstrukci malých objektů

Název výzvy Program

Zavádění systému hospodaření s energií v podobě ener-
getického managementu

EFEKT 2017–2021

Posouzení vhodnosti objektů pro energeticky úsporné 
projekty řešené metodou EPC

EFEKT 2017–2021

Energeticky úsporná opatření v budovách, řešená meto-
dou EPC

EFEKT 2017–2021

Lze na EPC získat dotaci? Ano!

Výhody a nevýhody metody EPC

Nebojte se EPC. Úspor dosáhnete 

prostřednictvím poskytovatele služeb. 

A ze svého nemusíte zaplatit ani korunu.
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12 4. Energetické úspory za každou cenu: 
dotace ano, či ne?

Energetické úspory nejsou zadarmo. Jejich realizace bez podpory z jiných zdrojů je pro obce 
často nemožná. Proto jsou příslušné projekty podporovány řadou dotačních programů.

Z jakých dotačních programů lze fi nancovat úspory energií?

Program Řídicí orgán Zprostředkující subjekt

Integrovaný regionální operační 
program (IROP)

Ministerstvo pro místní rozvoj 
(MMR)

Centrum pro regionální rozvoj 
(CRR)

Operační program Životní prostředí 
(OPŽP)

Ministerstvo životního prostředí 
(MŽP)

Státní fond životního prostředí 
(SFŽP)

EFEKT 2017–2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(MPO)

–

Národní program Životní prostředí 
(NPŽP)

Ministerstvo životního prostředí 
(MŽP)

Státní fond životního prostředí 
(SFŽP)

Jak často se opakují dotační výzvy?

  Výzvy z národních programů (např. EFEKT 2017–2021, 

NPŽP) se zpravidla opakují každý rok. 

  V případě výzev z evropských fondů v závislosti na čerpání 

fi nancí v daném operačním programu (IROP, OPŽP).
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13Energetické úspory v budovách

Pokud existuje téma, které „pálí“ všechny obce, pak jsou to energetické úspory ve veřejných budovách (mateřských a zá-
kladních školách, obecních úřadech apod.). Dostupné dotační programy podporují jak dílčí, tak komplexní úspor-

ná opatření. Tedy od zateplení pláště a výměny oken až po výměnu kotle, regulaci otopné soustavy a zajištění nucené 
rekuperace vzduchu.

Název výzvy Program Termíny příjmu žádostí

Výstavba nových veřejných budov 
v pasivním standardu

OPŽP 3. 4. 2017 – 31. 10. 2019

Energetické úspory v bytových 
domech

IROP 1/2018–11/2018

Renovace veřejných budov OPŽP 3/2018–1/2019

Další dotační tituly

Název výzvy Program Termíny příjmu žádostí

Snížení energetické náročnosti 
veřejného osvětlení

EFEKT 2017–2021 podle znění výzvy

Rekonstrukce otopné soustavy 
a zdroje tepla

EFEKT 2017–2021 podle znění výzvy

Energetické využití odpadů OPŽP 1. 9. 2017 – 28. 2. 2018 
9/2018–12/2018

Hospodaření se srážkovou vodou OPŽP 16. 10. 2017 – 15. 1. 2018
5/2018–7/2018
10/2018–12/2018
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Dobrá praxe

1. Pravidelně monitorujte všechny relevantní 
dotační příležitosti

2. Své projekty si důkladně připravte
–  Žádejte kvalitní studie proveditelnosti

 str. 8–9

–  Zkompletujte si včas všechny dokumenty 
k podání žádosti (energetický posudek, 
energetický štítek, stavební povolení apod.)

3.    Realizujte komplexní projekty (zateplení, vý-
měna oken, výměna zdroje tepla)

Jaké typy dokladů musíte při podání žádosti mít?

Program Bytové domy (IROP) Veřejné budovy (OPŽP) Nové veřejné budovy 
(OPŽP)

Doklad Průkaz energetické ná-
ročnosti

Energetický posudek vč. 
energetického štítku

Energetický posudek vč. 
energetického štítku

Dobrá praxe

Žadatelé mohou využít výzvu NPŽP, která nabízí 
zvýhodněné úvěry na kofi nancování projek-
tů podpořených v OPŽP. Úvěr tak pokryje až 
100 % celkových způsobilých výdajů. 

Co nás čeká v budoucnu

Vzhledem k politice EU v oblasti životního prostředí 
a ochrany klimatu lze do budoucna očekávat, že budou 
podporovány především projekty, které se zaměří na 
zlepšení infrastruktury pro ekologickou dopravu (pro elek-
tromobily a automobily na CNG/LNG) a šetrné nakládání 
s pitnou i srážkovou vodou.
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Dotace jsou dobrý sluha, 

ale zlý pán. Když si však 

včas připravíte kvalitní 

projekt, nejenže máte 

velkou šanci, že na ně 

„dosáhnete“, ale výrazně 

si usnadníte i veškerou 

administrativu s nimi 

spojenou.
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16 5. Energeticky účinné veřejné budovy: 
nejnovější trendy a dobrá praxe

Energetická účinnost budov se stala tématem nejen v souvislosti se zvyšujícími se cenami 
energií, ale i v souvislosti s bojem EU proti klimatické změně. Obojí přineslo tlak na vývoj 
nových technologií ve stavebnictví, které jsou využitelné jak u novostaveb, tak u stávajících 
budov, s příznivým dopadem na celá sídla (obce, města).

Dobrá praxe

• Zadávat architektonické soutěže
• Jmenovat široké výběrové komise
• Jasně defi novat kritéria kvality
• Požadovat záruky na provoz
• Vybrat kvalitní stavební dozor

Problémy

• Jak fi nancovat nejen investici, ale i následný 
provoz

• Nastavení dotačních programů (nezohledňují 
potřeby obce, problém uznatelných a neuzna-
telných nákladů)

• Extrémně složité zadávání veřejných zakázek

Co je to špičková budova?

• Budova na 100 let
• Malá stopa na životním prostředí (nízké provoz-

ní náklady)
• Zdravá a pohodlná pro obyvatele (teplo, světlo, 

akustika, kvalita vzduchu)
• Krásná architektura

Trendy

 Špičkové budovy

  Komplexní řešení 

(fotovoltaika, rekuperace, zateplení)

 Zelené střechy a fasády
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Stavět špičkové budovy se 

může zdát nákladné, ale 

příklady z praxe ukazují, 

že je to možné. A nezřídka 

i za pomoci dotací.
LIKO-Noe společnosti LIKO-S (ekologicky šetrná budova se zelenou střechou 
a fasádou)



TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN SKUPINOU ČEZ

18 6. Využijte odpady a uspořte energie i peníze

V oblasti nakládání s odpady dochází ke změnám ovlivněným zejména legislativou EU. Do 
roku 2024 musí být například ukončeno skládkování komunálního odpadu včetně BRKO, 
což s sebou přináší tlak na nové využití a zpracování odpadů.

Nejefektivnější možnosti využití BRKO

Kompostárna  

Nejjednodušší a nejméně nákladný způsob. Nízké 

náklady na vybudování kompostárny i její provoz. 

Obce mohou do kompostárny ukládat bioodpad, gastro-
odpad, štěpku, papír, hnůj a kaly z ČOV. Kompostárna 
může také vyrábět biopalivo (pelety) pro obecní kotelny, 
což má i tu přednost, že jde o ekonomicky výhodnější ře-
šení než prodej samotného kompostu, kterého je na trhu 
přebytek.  str. 12–13

Bioplynové stanice

Složitější a zároveň investičně náročnější způsob na-

kládání s odpady. BPS jsou závislé na poměrně vysokém 
přísunu biologického materiálu. Výhodou naopak je, že 
vyrábí teplo i elektřinu, digestát lze uložit v obecní kom-
postárně a je možné ji rozšířit o výrobu bioCNG. Ten pak 
mohou obce prodávat obyvatelům nebo s jeho využitím 
snížit náklady na provoz vlastního vozového parku a MHD. 

 str. 12–13

Co musí obec vědět, aby se dobře rozhodla?

  Kolik vyprodukuje biologického odpadu

  Zda lze využít existující infrastrukturu (kompostárnu, BPS, kotelnu)

  Jaká bude návratnost investice a její společenský přínos

  Z jakých zdrojů investici fi nancovat (dotace nebo privátní fi nan-

cování prostřednictvím EPC)
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Éra skládkování skončí 

v roce 2024. Připravte 

se včas a využijte pro 

nakládání s odpady 

moderní technologie. 

Trendy v nakládání s odpady aneb co všechno 
lze využít

  Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)

  Vytříděný biologický odpad

  Gastroodpady (restaurace, školní jídelny atd.)

  Kaly z ČOV



TENTO PROJEKT JE PODPOROVÁN SKUPINOU ČEZ

20 7. Ani kapka nazmar: 
šetřit se dá i bez dotací

Téma vody se v souvislosti s energetickými úsporami dostává do povědomí až v posled-
ních letech. Dlouhá období sucha mají za následek úbytek zásob, a tedy zvyšující se nákla-
dy na výrobu pitné vody. Přitom uspořit vodu, peníze a mít z toho dobrý pocit je tak snadné!

Dobrá praxe

• Dálkový odečet vodoměrů v reálném čase
• Zabezpečení proti haváriím a vytopení
• Odhalování zneužívání, vandalismu a skry-

tých úniků vody

Jak využívat užitkovou vodu?

• Zachytávat srážkovou vodu na zalévání zahrady
• Akumulovat srážkovou vodu pro splachování 

toalet
• Znovuvyužívat přečištěné odpadní vody

Jak šetřit pitnou vodou?

• sprchové a umyvadlové spořiče
• WC vaky
• jednotlačítkový splachovací systém
• měřicí technologie (smart metering)

Finanční návratnost

Typ spořiče Návratnost

spořiče vody do půl roku

splachovací systém WC do měsíce

energetický management dle použitého řešení
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Neplýtvat vodou je 

jednoduché a levné. 

A dají se tím ušetřit 

nemalé prostředky.
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22 8. Otázky a odpovědi

Mohu nějakým způsobem využít kaly 
z obecní ČOV?

Pokud kaly neobsahují těžké kovy, lze je ukládat do 
kompostu. Kaly je rovněž možné využít jako palivo 
pro bioplynové stanice, je však nutné spočítat celkový 
objem produkovaných kalů a posoudit, zda jich bude 
dostatek.

Mohu nějakým způsobem využít 

sediment z rybníku?

Ano, lze jej vysušit a použít do kompostu v obecní 
kompostárně.

Co tvoří zelené fasády a zelené střechy? 
Lze zelenou střechu instalovat i na 
šikmé střeše?

Zelená fasáda je konstruovaná z nerezových košů, 
ve kterých je substrát a zasazené rostliny. Nad kaž-
dým pásem košů je natažena hadice, která v nasta-
vené frekvenci rostliny zavlažuje. 
Zelené střechy tvoří ochranná, odvodňovací a fi l-
trační vrstva. Na fi ltrační vrstvě je položen substrát a 
rostliny. Střechu může pokrývat buď pouze speciální 
travní směs, nebo různé typy rostlin. Zelená střecha 
může být ukotvena i na střechy s vyšším sklonem.

Proč (ne)žádat ve výzvě IROP „Energetické 
úspory v bytových domech“?

Výzva má řadu výhod. Hlavní je, že podporuje několik 
různých aktivit, které lze v projektu kombinovat. Průběžně 
rovněž dochází k optimalizaci pravidel, aby byla vyčerpá-
na co největší část alokace výzvy. Nevýhody spočívají ve 
vysoké spoluúčasti na realizaci projektu, v administrativní 
zátěži a potenciálně také v plnění přísných tepelně-tech-
nické parametrů.
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23Ochrání mě (starostu – pozn. red.) studie prove-

ditelnosti před případným trestním stíháním?

Na to neexistuje jednoduchá odpověď. Je ale pravda, 
že pokud je studie proveditelnosti zpracována kvalitně, 
může sehrát důležitou pozitivní roli při případném vyšet-
řování ze strany orgánů činných v trestním řízení.

Plánujeme udělat studii proveditelnosti na 

podporu sociálního bydlení. Bude to kom-

plikované?

Důležité je stanovit si, proč tento záměr chcete 
realizovat, jaká skupina má být podpořena a jaký 
bude společenský dopad realizace vašeho projektu. 
Principiálně to náročné není.

Jaká je pravděpodobnost, že se zopakuje 

výzva OPŽP „Renovace veřejných budov“?

Pravděpodobnost je poměrně vysoká. OPŽP plánuje 
vyhlásit obdobnou výzvu již v roce 2018. I proto, že 
ČR má dlouhodobě problém s čerpáním evropských 
fondů. Z hlediska žadatele je pozitivní to, že v době 
podání žádosti není třeba mít platné stavební povolení, 
stačí mít podánu žádost.

Jak se bude postupovat v případě rekonstruk-

cí památkově chráněných budov, které budou 

větší než malé a na které obec bude chtít 

získat dotaci, v souvislosti s účinností nové 

směrnice o energetické náročnosti budov?

Směrnice některé typy budov zcela vylučuje. Kostelů, 
hradů, zámků nebo kapliček se nové povinnosti netýkají.

Výroba CNG v bioplynové stanici se s ohledem 

na legislativní vývoj jeví jako zajímavá cesta. 

Existuje nějaká „minimální hranice“, od které 

se tato technologie vyplatí? Není to technologie 

spíše pro větší obce? 

Ano, je. Pokud chcete v bioplynové stanici vyrábět i CNG, je 
důležité, abyste pro ni zabezpečili dostatek materiálu. Výro-
ba CNG je (zatím) ekonomicky zajímavá pouze v případech, 
kdy obec provozuje relativně velkou bioplynovou stanici.

Lze eVodníka (online systém ochrany před úniky 
vody – pozn. red.) použít také na jednotlivé 

větve vodovodního řadu v obci?

Ano, lze. Jsou známy případy obcí, které mají vrty, ji-
miž zásobují další obce. A systém je schopen monito-
rovat a vyčíslovat (v litrech i penězích), kolik vody která 
z obcí z vrtu spotřebuje, a to online, 24 hodin denně. 
Navíc je vybaven uzavíracím ventilem, a dá se tedy 
používat i k regulaci.
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24 9. Přílohy 

Očekávané dotační výzvy v oblasti úspor energií

1 Uvedené informace vycházejí z obdobné, ale již ukončené výzvy č. 37.

Energetické úspory v bytových domech1

Program IROP

Termín příjmu žádostí 1/2018–11/2018

Žadatelé vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek

Míra podpory 30–40 % v závislosti na výši energetických úspor

Limit projektu 300 tis. Kč – 90 mil. Kč

Typ výzvy průběžná

Důležité informace

• Bytový dům musí obsahovat čtyři a více bytů
•  Jedna projektová žádost může obsahovat požadavek 

na zateplení (a další úsporná opatření) u více budov
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Renovace veřejných budov2

Program OPŽP

Termín příjmu žádostí 3/2018–1/2019

Žadatelé obce a města

Míra podpory 50–70 % v závislosti na výši energetických úspor

Limit projektu 100 tis. Kč – 50 mil. eur

Typ výzvy kolová

Důležité informace

• Dotace i na dílčí zateplení
•  Lze realizovat opatření na památkově chráněných budovách
•  Nelze použít na zchátralé, dlouhodobě nevyužívané objekty
•  Po realizaci projektu musí dojít k celkové úspoře ve výši min. 20 %, 

v případě památkově chráněných budov ve výši min. 10 %

2 Uvedené informace vycházejí z obdobné, ale již ukončené výzvy č. 70.
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Energetické využití odpadů

Program OPŽP

Termín příjmu žádostí 1. 9. 2017 – 28. 2. 2018 (č. 69) 
9/2018–12/2018

Žadatelé obce a města, školská zařízení ap.

Míra podpory 85 %

Limit projektu 500 tis. Kč – 50 mil. eur

Typ výzvy kolová

Důležité informace

•  V zařízení musí být využito min. 50 % z celkové hmotnosti odpadů, 
přičemž jeho kapacita musí být (v ročním vyjádření) využita min. z 10 %
(v případě bioplynových stanic min. z 25 %)

• Bodově jsou zvýhodněny projekty
–  žadatelů certifi kovaných dle normy ČSN EN ISO 14001, zaregistrovaných 

v programu EMAS nebo zapsaných v databázi MA21 v kategorii A nebo B
–  se stavebním povolením nebo jiným dokladem umožňujícím zahájení 

stavebních prací
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Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Program EFEKT 2017–2021 (MPO)

Termín příjmu žádostí dle vyhlášené výzvy

Žadatelé obce, společnost 100% vlastněná obcí nebo městskou částí

Míra podpory 50 %

Limit projektu 2 mil. Kč

Typ výzvy kolová

Důležité informace

•  Výdaje na optimalizaci řídicího systému jsou způsobilé pouze v případě, 
že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel

•  Musí být dosaženo úspory ve výši min. 35 % průměrné celkové spotřeby 
(v MWh) v průměru za poslední tři roky

•  Povinné přílohy: energetický posudek (popř. energetický audit), 
pasport veřejného osvětlení, světelně technické výpočty
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28 Dobrá praxe ve stavebnictví

Rondel v Líbeznicích
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29Typy spořičů vody

Měřicí technologie

Umyvadlový spořičSprchový spořič
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30 O Evropském informačním projektu

Evropský informační projekt, z. ú. (EIP) je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je 
přispívat k informovanosti občanů České republiky o EU. Hlavní devizou EIP jsou jeho ana-
lytici, kteří mají dlouholeté zkušenosti s evropskou legislativou a politikou.

EIP se zaměřuje na organizování dlouhodobých výzkumných, informačních, popularizačních a publikačních projektů, na je-
jichž realizaci se podílí řada dalších neziskových organizací, iniciativ a výzkumných pracovišť. EIP tak podněcuje spolupráci 
mezi zástupci občanské společnosti a univerzitami a zprostředkovává výsledky bádání širší veřejnosti.

Za účelem naplnění svého poslání poskytuje EIP veřejnosti 
následující neziskové aktivity:

• základní a aplikovaný výzkum zaměřený na fungování České republiky v EU
• publikování a šíření odborných a popularizačních studií a analýz
• pořádání přednášek, seminářů, kulatých stolů, workshopů a konferencí
• vydavatelská a publikační činnost

Analytici EIP se dosud podíleli na těchto projektech:
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Evropský informační projekt

Kancelář:
třída Kpt. Jaroše 1932/13

602 00 Brno
info@euroinfoproject.eu
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