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2. Výzva Ministerstva životního prostředí
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu Zelená
úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách
veřejného sektoru
PREAMBULE
Oblast podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru v rámci
Programu Zelená úsporám (dále jen „ZÚ BVS“) je financována ze Státního fondu
životního prostředí ČR a z prostředků získaných z dražeb povolenek zbývajících
v rezervě pro nové účastníky NER na konci II. obchodovacího období.
Základní podmínky pro poskytování podpory ze ZÚ BVS jsou stanoveny ve Směrnici
MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků v rámci Programu Zelená
úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru
v aktuálním znění (dále jen „Směrnice“) a jejích přílohách.
Cílem ZÚ BVS je snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení stavu ovzduší
a dosažení úspor energie na straně konečné spotřeby (ZÚ BVS slouží k naplňování
cílů dle článků 3 a 7 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne
25. října 2012 o energetické účinnosti).
Předmětem podpory jsou opatření vedoucí k úsporám energie v budovách
veřejného sektoru, které svým účelem využití slouží k poskytování služeb
zaměřených na zdravotní, lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pořádání
doprovodných kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a poskytování
souvisejících stravovacích a ubytovacích služeb.
Především se jedná o zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí
budov (např. zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či
rekonstrukce otvorových výplní), součástí projektu může být i aplikace technologií na
využití odpadního tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla
apod.).
V souladu se Směrnicí se vyhlašuje 2. Výzva Ministerstva životního prostředí
k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Programu Zelená úsporám
v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru (dále
jen „Výzva“) v následujícím znění:
1. HARMONOGRAM VÝZVY
Zahájení příjmu žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:
vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději

15. prosince 2015 v 10:00 h
31. května 2016

2. TYPY ŽADATELŮ O PODPORU
Žadateli o podporu jsou obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky
měst a obcí, kraje, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, Česká
republika – prostřednictvím organizačních složek státu, státní příspěvkové
organizace, veřejné a státní vysoké školy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 %
majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, státní organizace zřízené
zvláštním zákonem. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové
povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších
předpisů (a to i vlastníci uvedení v § 9 tohoto zákona).
Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný
právní předpis, podporu nelze poskytnout.
3. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Pro Výzvu je alokováno 150 000 000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých).
4. PODMÍNKY ÚČASTI
 Soulad projektového záměru s cíli ZÚ BVS a podmínkami uvedenými ve
Směrnici a ve Výzvě.
 Projektový záměr nelze podpořit z jiných dotačních titulů financovaných
z fondů EU v období 2014 – 2020 (např. Operační program životní prostředí
2014 – 2020).
 Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o podporu.
 Podání žádosti o podporu oprávněným žadatelem definovaným ve Výzvě.
5. FINANČNÍ PODPORA
Finanční podpora v rámci Výzvy bude poskytována v souladu s pravidly pro
poskytování podpory stanovenými ve Směrnici, jejích přílohách a v Závazných
pokynech pro žadatele k administraci žádostí v rámci 2. Výzvy pro veřejné
budovy (dále jen "Závazné pokyny"), které jsou přílohou Výzvy.
6. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádost o poskytnutí podpory se podává elektronicky prostřednictvím online formuláře
přístupného na internetových stránkách Fondu.
7. POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ


Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) provede kontrolu podané
žádosti z hlediska úplnosti a formální správnosti. U úplných a formálně
správných žádostí provede Fond kontrolu přijatelnosti, při které je
kontrolována věcná správnost a soulad s podmínkami ZÚ BVS.



Předložené žádosti o podporu, které nebudou v souladu s podmínkami ZÚ
BVS, tj. nevyhoví požadavkům formální správnosti, úplnosti a přijatelnosti
nebudou akceptovány.



Akceptované žádosti Fond posoudí a bodově ohodnotí podle hodnotících
kritérií, definovaných v Závazných pokynech.



Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které v součtu bodového
hodnocení technické kvality a ekologické relevance dle hodnot uvedených
v hodnotících kritériích dosáhnou minimálně 60 bodů.



Proces administrace je dále podrobněji uveden ve Směrnici a v Závazných
pokynech.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Výzva nabývá platnosti dnem podpisu ministra a účinnosti dnem jejího
vyhlášení.

V Praze dne 10. prosince 2015

Mgr. Richard Brabec
ministr

Příloha - Závazné pokyny pro žadatele k administraci žádostí v rámci
2. Výzvy pro veřejné budovy

