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Vážení čtenáři,
doba, kdy život více než rok neplynul tak, jak by měl, se snad chýlí ke konci a
můžeme nastartovat nové období. Zejména v oblasti životního prostředí nás čekají velké změny a úkoly. Zelené plány pro Evropu, které projednala EU a jejichž
splnění bude také sledovat a podporovat, by měly více chránit životní prostředí,
zlepšovat zdraví lidí a bránit devastaci nevratných hodnot do budoucna. K tomu
jsou ale kromě našeho přesvědčení, nápadů a energie potřeba i nemalé finanční
prostředky.
Dobrou zprávou proto je, že se v letošním roce otevírá další programové období
operačních programů, a kromě nich se chystají i konkrétně cílené novinky jako
je Modernizační fond, který nabízí přibližně 150 miliard na přeměnu energetiky, průmyslu a dopravy i dalších oblastí do r. 2030 na bezuhlíkové technologie,
Národní plán obnovy, kde více než 60 miliard korun přímo podpoří klimatické cíle,
Fond spravedlivé transformace s více než 40 miliardami zaměřenými na řešení
dopadů odklonu od uhlí v našich nejzasaženějších regionech – Karlovarském,
Moravskoslezském a Ústeckém. K dispozici budou i naše národní programy
na osvědčené výměny kotlů v domácnostech spalujících uhlí nebo na šetrné
hospodaření s pitnou vodou, ale také na další sázení stromů a přeměnu krajiny,
která bude lépe zadržovat vodu i chránit klima. Spoléháme se na to, že takové
dotace pak samy vyvolají další investice a stanou se skvělým impulzem pro celou
ekonomiku postiženou pandemií koronaviru.
O všech českých i evropských dotačních možnostech a nabídkách aktuálních
i připravovaných vás informujeme na dalších stránkách. K tomu přidáváme i pohled za brány českých zoologických zahrad, kde nejen zvířata potěší pomoc
a náš zájem.
A jak se píše v našem zpravodajském desateru: K řešení klimatické krize, zlepšení kvality ovzduší, ochraně kvalitní pitné vody nebo odklonu odpadů od skládkování můžete přispět i vy s pomocí našich dotačních titulů. MŽP je tu pro vás.
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Chceme přírodně bohatou
krajinu a čistá města

Zelenou dohodu pro Evropu bereme jako kompas
ukazující směr, kterým se již nyní ubíráme

„

Od loňského prosince má Evropa
svou „- Zelenou dohodu - soubor
strategií, akčních plánů, politik
a legislativy, které mají pomáhat
se zaváděním ekologických přístupů v různých oblastech života. Jde
o střednědobou strategii zeleného
růstu, která obsahuje téměř padesát
dílčích strategií a iniciativ a ty musí
vznikat průběžně. Některé věci se
už delší dobu prosazují a jsme na ně
více či méně připraveni – například
ochrana klimatu, změna krajiny, snižování emisí, přechod na obnovitelné
zdroje energie,“ říká ministr životního
prostředí Richard Brabec.
CO NAPLŇOVÁNÍ „ZELENÉ DOHODY
PRO EVROPU“ BUDE ZNAMENAT
Na takto hlubokou proměnu celé české
ekonomiky samozřejmě musíme mít k dispozici zásadní dotační prostředky. Počítáme
s tím, že v příštích letech to bude až 300
miliard korun, jsou zde příslušné fondy, jako
například Modernizační fond, který nabízí
přibližně 150 miliard na změnu energetiky,
průmyslu a dopravy i dalších oblastí do
r. 2030, Národní plán obnovy, kde bude více

než 180 miliard korun, z nichž více než
třetina podpoří přímo klimatické cíle.
Fond Spravedlivé transformace je zaměřen na řešení dopadů odklonu od uhlí
v nejzasaženějších regionech. U nás to
znamená v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji a má na to přes
40 miliard, další desítky miliard korun
budou k dispozici z nových evropských
operačních programů. Tyto dotace
potom vyvolávají další investice, což je
samozřejmě skvělý impulz pro celou světovou ekonomiku, postiženou pandemií
koronaviru.

ČR V MNOHÉM UDĚLALA KROK
NAPŘED

na 12 miliardách, a jen z evropských
fondů se investovalo 10 miliard. Kromě přínosů pro zdraví lidí přímo v daných lokalitách, kdy mnohé ze starých
kotlů produkovaly až metrák prachu
ročně, takže se díky výměnám dostalo
do ovzduší o tisíce tun karcinogenního prachu ročně méně, mají nové
kotle i čistší a pohodlnější obsluhu a
jsou účinnější. Evropská komise je se
svým rozhodnutím spokojená a dává
náš program za vzor i ostatním zemím
a mnohé se již inspirovaly a radí se
s námi, jak program zavádět.
Prohlídka DČOV v Dolní Lomné

Za naše ministerstvo mohu říct, že
v mnoha konkrétních a praktických oblastech jsme v minulých letech už odvedli kus
práce a investovali do nich nemalé finanční
prostředky jak národní, tak i ty evropské.
Jde například o výměnu kotlů pro vytápění
a ohřev vody v domácnostech, šetření
kvalitní pitnou vodou, úspory energií
a využívání obnovitelných zdrojů, výsadbu
stromů, změny v krajině.
Tyto změny jsme někdy prosazovali
s předstihem i kvůli nadcházejícím změnám legislativy. Například staré kotle na
tuhá paliva patří mezi největší znečišťovatele ovzduší, jejich kouř ohrožuje
naše zdraví. Celkem je v Česku až 350
tisíc starých neekologických kotlů, které
nebude možné od září 2022 provozovat.
Ministerstvo životního prostředí s EU dojednalo před šesti lety revoluční dotační
možnost pro české domácnosti vyměnit
tyto kotle za nové ekologičtější. Původně
jsme předpokládali, že na kotlíkové dotace půjde 9–10 miliard korun, dnes jsme
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KAM PODPORA STÁTU ZAMÍŘÍ
Výměny kotlů nejsou u konce, počítáme s tím, že program bude nadále pokračovat, ovšem s některými změnami. Kotlíkové dotace budou rozděleny
do dvou skupin. První skupina bude
určena pro nízkopříjmové domácnosti, seniory. Chceme jim nabídnout
možnost výměny nevyhovujícího kotle
místo toho, aby jim od roku 2022 hrozila pokuta. A pro ně by dotace mohla
být i vyšší než dosavadních 80 %
nákladů. Ve druhé skupině by se
dotace poskytovala na kombinovaná
opatření - tedy nejen na výměnu kotle,
ale i zateplení domu,

a rádi bychom to propojili také
s využitím dešťové vody. Chtěli bychom zde využít prostředky z unijního
Fondu obnovy, přibližně devět miliard
korun, ale čekáme na schválení Evropskou komisí.
Nezapomínáme s dotačními podporami ani na obce. Ty se potýkají
například se špatnou kvalitou vody
i dlouhými obdobími sucha. Dotace
tedy cílíme především na menší
sídla, která nemají velké rozpočty, a potřebují problém s vodou
rychle vyřešit. Díky až tři milionové
finanční pomoci z našeho programu
mohou vybudovat nové zdroje pitné
vody nebo zkapacitnit ty stávající.
Nově schválené dotace z Národního
programu Životní prostředí pomohou na téměř osmdesáti místech,
na vodní zdroje putuje přes sto dvacet milionů korun. Dotační výzva na
zdroje pitné vody zůstává otevřená
až do konce června.
Kromě pitné vody jde aktuální
balík peněz na kanalizace, čistírny
odpadních vod a vodovody. Obcím
přispíváme už nyní na zpracování
dokumentace, projekty pak budou
předkládat k financování v příštím
roce, jakmile spustíme výzvy
v OPŽP 2021–2027. Díky tomu budou

obce připravené na okamžité realizace vybudování vodohospodářské infrastruktury a my začneme velmi rychle čerpat prostředky z nového
programového období. Projektové dokumentace
jsou připraveny pro celkem 90 míst za téměř 120
milionů korun. O dotace byl velký zájem a příjem
žádostí jsme museli ukončit dříve, protože jsme
vyčerpali alokaci.
Pro zájemce o program Velká dešťovka, který
chce co nejlépe zadržet vodu přímo v zástavbě,
nabízíme dotaci až pět milionů na kompletní projektovou přípravu v Národním programu Životní
prostředí, která umožní před spuštěním nového
OPŽP nachystat si projekty týkající se obecně
hospodaření s dešťovou vodou a zadržování vody,
ale také výstavby zelených střech. Kromě toho

nabízí výzva veřejným subjektům podporu i na
výměnu nepropustných zpevněných povrchů
za propustné, akumulační podzemní nádrže na
zachytávání srážkových vod a jejich opětovné
využití i další varianty zachycování vody, jako jsou
dešťové zahrady nebo povrchová vsakovací
a retenční zařízení doplněná zelení.
Nadále bude pokračovat náš velmi úspěšný program Nová zelená úsporám pro nové programové
období 2021–2030. Jeho podmínky zveřejníme
v průběhu června a příjem žádostí pro rodinné
a bytové domy bychom chtěli spustit během září.
Aktuálně proto pracujeme spolu s kolegy ze SFŽP
ČR na přípravě programového dokumentu NZÚ,
který teď projednáváme se zástupci odborné veřejnosti a dotčených resortů.

SÁZENÍ STROMŮ A ZMĚNY
V KRAJINĚ
Už 200 milionů korun využily spolky, firmy, obce
i občané na výsadbu stromů uvnitř měst a obcí.
Lidé mají o sázení stromů opravdu veliký zájem.
Podle registru Nadace Partnerství bylo dosud zasazeno již více než jeden milion stromů a zapojilo
se přes 33 tisíc dobrovolníků. Finanční prostředky
z aktuální výzvy byly již zcela vyčerpány, pro
zájemce o sázení otevřeme novou výzvu v červnu
tohoto roku. Ke konci roku 2020 bylo z Operačního
programu Životní prostředí poskytnuto také
5,4 miliardy korun na realizaci téměř 700 projektů
na obnovu funkcí krajiny. Vracíme vodní toky do
jejich původních koryt, obnovujeme slepá ramena
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řek, mokřady i zaniklé rybníky. Vytvářejí se tůně pro obojživelníky a další
živočichy, na neprostupných jezech se
staví rybí přechody. Stovky menších
projektů byly podpořeny i z národních
krajinotvorných programů.

PODPORA I PRO AKČNÍ PLÁNY
MĚST A OBCÍ
V Národním programu Životní prostředí nabízíme také příspěvek na
tvorbu akčních plánů pro města a
obce sdružené v Paktu starostů
a primátorů. Členové paktu mohou
od února do července 2021 žádat o
příspěvek na zpracování svých akč-

ních plánů z Národního programu Životní prostředí. Celkově nabízí výzva
10 milionů korun a na jeden projekt
lze čerpat až 2 milionů. Primárně jsou
peníze určeny na zpracování Akčního
plánu pro udržitelnou energii a klima,
dále pak na doprovodné osvětové aktivity v rámci obce a také na
posílení personálních kapacit, čímž
výzva vychází vstříc zejména menším
obcím. Vstupem do paktu se obce
a města zavazují k úsporám energie,
zvyšování energetické účinnosti
a využívání energie z obnovitelných
zdrojů, zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení. Připojit
se do něj je možné kdykoliv, členství
je zcela zdarma a není spojeno se
žádnými poplatky. Obcím a městům
se naopak dostává metodické či
finanční podpory. Signatářů je zatím
25, patří k nim velkoměsta jako Praha, Brno a Ostrava, ale také například
Písek, Chrudim, Olomouc, Liberec
nebo Hlinsko, celkově v nich žije přes
20 % populace ČR.
S využitím rozhovoru v měsíčníku EKO
Česko 3/2021 EKO Česko - A 11
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Evropské dotační fondy
pro životní prostředí od roku 2021

6,2

Zelenější, bezuhlíková Evropa
➜ zelenější, bezuhlíkové Česko
❱ oběhové hospodářství ❱ čistá městská mobilita
❱ úspory energie a obnovitelné zdroje ❱ opatření v souvislosti se změnou klimatu

mld.
eur

Evropský fond
pro regionální rozvoj
(PO 2021–27)

Fond soudržnosti
(PO 2021–27)

Fond Spravedlivé
transformace
(PO 2021–27)

Modernizační fond

obnovitelné zdroje energie
a energetika
zelené investice
(sucho, ovzduší)

sucho
obnovitelné zdroje energie
a energetika
vodní hospodářství

sanace, rekultivace
kotlíkové dotace
energetická transformace

úspory energie
obnovitelné zdroje energie
energetická infrastruktura
komunitní energetika
veřejné osvětlení

Fond Spravedlivé transformace
Jde o nový fond Evropské unie zaměřený na zmírňování negativních dopadů odklonu od uhlí
v nejohroženějších regionech. V Česku se to týká Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého
kraje. Z Operačního programu Spravedlivá transformace budeme těmto regionům poskytovat
cílenou podporu nad rámec ostatních fondů EU.

Norské fondy
malémalé
a střední
amalé
střední
a střední výzkum
výzkum
výzkum čistá čistá
energie
energie
čistá energie
digitalizace
digitalizace
digitalizace
místní
místní
mobilita
místní
mobilita
mobilita
a energetické
a energetické
podniky
podniky
podniky a inovace
a inovace
a inovace a energetické
malé
a
střední
výzkum
čistá energie
úspory
úsporyúspory
a energetické
podniky
a inovace

digitalizac

místní mobilita

❱Z
 lepšování stavu životního
úspory
prostředí v ekosystémech
❱S
 nižování negativního vlivu
lidské
činnosti na kvalitu
oběhové
oběhové
oběhové
vzdělávání
vzdělávání
vzdělávání technická
technická
technická
zaměstnanost
zaměstnanost
zaměstnanost
obnova
obnova
území
obnova
územíúzemí
ovzduší
hospodářství
hospodářství
hospodářství
a sociální
a sociální
a sociální
pomoc
pomoc
pomoc
ýzkum
čistá čistá
energie
výzkum
energie místní mobilita
oběhové
vzdělávání
❱S
 nižování negativního
digitalizace
inkluze
inkluze
digitalizace
místní mobilita
zaměstnanost
obnova území inkluze
a energetické
inovace
a energetické
a inovace
hospodářství
a sociální
vlivu
lidské
činnosti
malémalé
a střední
amalé
střední
malé
aúspory
střední
aúspory
střední
výzkum
výzkum
výzkum
výzkum
čistá čistá
energie
energie
čistá čistá
energie
energie
inkluze
digitalizace
digitalizace
digitalizace
digitalizace
místní
místní
mobilita
místní
mobilita
místní
mobilita
mobilita
na
kvalitu
vod
a energetické
a energetické
a energetické
a energetické
podniky
podniky
podniky
podniky
a inovace
a inovace
a inovace
a inovace
úspory
úsporyúspory
úspory
❱Z
 měny klimatu,
zmírňování jejich vlivu
a přizpůsobování
běhové
se těmto změnám
oběhové
vzdělávání
technická
vzdělávání
technická
zaměstnanost
zaměstnanost
podářství
hospodářství
a sociální
pomoc
a sociální
pomoc
❱P
 osílení vzájemné
oběhové
oběhové
oběhové
oběhové
inkluze
vzdělávání
vzdělávání
vzdělávání
vzdělávání
technická
technická
technická
technická
inkluze
spolupráce mezi partnery
zaměstnanost
zaměstnanost
zaměstnanost
zaměstnanost
obnova
obnova
území
obnova
území
obnova
území
území
hospodářství
hospodářství
hospodářství
hospodářství
a sociální
a sociální
a sociální
a sociálnípomoc
pomoc
pomoc
pomoc
a subjekty z Norska
inkluze
inkluze
inkluze
inkluze
a České republiky
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technick
pomoc

Modernizační fond
Je určen pro investice do čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci energetiky. Do roku 2030 bude
možné z něj čerpat minimálně 150 miliard korun. SFŽP ČR zjišťoval v tzv. předregistračních výzvách přijímaných během března t.r. zájem u tří z devíti programů Modernizačního fondu, konkrétně v programech Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT),
Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU
(ENERG ETS). Na ně navazují již první výzvy zveřejněné 26. dubna, které jsou zaměřený na teplárenské provozy. První z výzev ve výši
1,4 miliardy eur je určena pro menší provozy do 200 MW, druhá s alokací pět miliard eur pro velké provozy.
„Menším výrobcům tepla do 200 MW vyprší přechodné období pro emisní limity koncem roku 2022 a do té doby musí mít nové technologie,
které nahradí dnešní uhelné kotle. Na přechod na čistý zdroj jim přispějeme až 80 % způsobilých výdajů a zároveň lidem ve městech zajistíme cenově dostupné teplo," vysvětluje ministr Richard Brabec. Ředitel SFŽP ČR Petr Valdman upřesňuje: „Podpoříme rekonstrukci nebo
náhradu starého zdroje za nový, ale musí při nich dojít ke změně paliva ze špinavého na čisté. Nejvíce zvýhodníme malé podniky
v uhelných regionech, pro tyto oblasti je přednostně alokováno 30 % prostředků z obou výzev."
Elektronický příjem žádostí bude zahájen 24. května ve 12:00 přes informační systém AIS SFŽP ČR. Žádosti mohou podávat všichni
zájemci, kteří se zapojili do předregistrační výzvy. Příjem žádostí bude ukončen 14. ledna 2022, přičemž alokace může být v průběhu
výzev navýšena nebo upravena v návaznosti na disponibilitě prostředků Modernizačního fondu.
Na teplárenské výzvy navážou v květnu další dvě výzvy, které prošly předregistrací – Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)
a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS).
Programy podpory Modernizačního fondu (rozdělení alokace v procentech)
Modernizace soustav
1. zásobování
tepelnou energií

energetické účinnosti
4. vZlepšení
podnikání

(26 %)

(6 %)

2. v energetice

Nové obnovitelné zdroje

a infrastruktuře

odernizace dopravy
5. Mv podnikatelském
sektoru

(38,7 %)

energetické účinnosti
3. Zalepšení
snižování emisí skleníkových plynů
v průmyslu v EU ETS

(4 %)

energetika
8. K(1,5omunitní
%)

(3,5 %)

6. dopravy


Modernizace soustav
9. veřejného
osvětlení

Modernizace veřejné
(5 %)

(13,3 %)

Souhrnná bilance výzev

účinnost
7. Evenergetická
veřejných budovách

(2 %)

Bilance výzev
podle
Souhrnná bilance předregistračních

programů

Přijato
projektových
záměrů
Přijato
projektových
záměrů

9 067

554
Přijato
projektových
záměrů

8 359
Požadavek
na dotaci

669 mld. Kč

Přijato
projektových
záměrů

154

Požadavek
na dotaci

113 mld. Kč

Požadavek
na dotaci

523 mld. Kč

Požadavek
na dotaci

33 mld. Kč
Převzato ze SFŽP ČR
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Odklon od uhlí je daný
Transformaci na nízkouhlíkovou
ekonomiku je třeba uskutečnit co
možná nejrychleji a férově
Operační program Životní prostředí
(OPŽP) může počítat podle Ministerstva
pro místní rozvoj na roky 2021 až 2027
s rozpočtem ve výši cca 61 miliard korun.
Další unijní peníze ČR získá z takzvaného
Fondu obnovy. S kolika finančními
prostředky v oblasti životního prostředí
celkem může ČR počítat v následujících
letech?

V

aktuálním programovém období bude mít
ČR dosud absolutně
nejvyšší objem finančních zdrojů na podporu životního
prostředí. A jak říká Jan Kříž,
náměstek pro řízení sekce fondů
EU, finančních a dobrovolných
nástrojů Ministerstva životního
prostředí, pokud tyto prostředky
dobře využijeme, máme jedinečnou šanci provést v oblasti životního prostředí výrazné změny
k lepšímu.

V obecné rovině platí, že Evropská komise
chce zajistit, aby minimálně 30 procent
jejích výdajů směřovalo na projekty spojené se snižováním emisí skleníkových plynů
či adaptací na změnu klimatu. Co se týče
České republiky, platí, že minimálně
180 miliard korun získáme z unijních fondů
a dále že do zmíněných oblastí musí směřovat dalších 68 miliard korun z Národního
plánu obnovy. Vedle toho máme k dispozici dalších 154 miliard korun z nového
Modernizačního fondu. Celkem se tedy
jedná minimálně o 402 miliard korun,
které budou vynaloženy na řešení klimatu.
Celková suma bude ale ještě vyšší. Vedle
uvedených částek jsou tu i další prostředky. Ty jsou určeny na projekty, jež přímo
nesouvisejí s klimatem, ale zlepšují životní
prostředí. Tedy když to shrnu, v aktuálním
programovém období budeme mít
k dispozici doteď největší objem zdrojů na
podporu ochrany klimatu a životního
prostředí. Pokud tyto prostředky dobře
využijeme, máme jedinečnou šanci provést výrazné změny k lepšímu.
Kde všude například?
Prioritně se budou podporovat i projekty
zaměřené na adaptaci české krajiny
a sídel na změnu klimatu. To jsou projekty
na zadržování vody v krajině, na zvládání
extrémních meteorologických jevů, jako
jsou epizody sucha a povodní. V plánu jsou
také projekty na zlepšení kvality podzemních a povrchových vod a mnoho dalších.

ZPRAVODAJ č. 1/2021 Ministerstva životního prostředí

REACT-EU: EVROPSKÝ
FINANČNÍ ZDROJ PRO OBNOVU
PO PANDEMII S EKOLOGICKÝM
A DIGITÁLNÍM AKCENTEM
Mluvíte o rekordních částkách, ale
přesto, promítla se nějak zásadně
negativně covidová krize do fungování
EU z hlediska její kohezní politiky?
I navzdory covidu příprava aktuálního
programového období běžela
a pokračuje bez přerušení distanční
formou. Je fakt, že se proces přípravy
a projednání nové legislativy o něco
prodloužil, což se stalo právě
v důsledku nutnosti reagovat na akutní
situaci a rychle projednat potřebné
úpravy. Co se týče samotného financování kohezní politiky, nezdá se, že by
pandemie negativně ovlivnila celkový
objem disponibilních prostředků.
Naopak – přímo pro řešení následků
pandemie vznikl nový nástroj. Ten je
začleněn do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro
období 2014–2020. Dá se tedy říci, že
Evropská komise velmi vstřícně
i relativně rychle zareagovala. Zvýšila
se flexibilita z pohledu možného využití
prostředků, byly upraveny i postupy
v oblasti administrace.
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Evropská komise klade důraz na větší
využívání finančních nástrojů oproti
nevratným dotacím. Promítne se to
i do podpory projektů zaměřených na
životní prostředí?

ným řešením. Je jasné, že vedle toho
je potřeba i výrazně pokročit
s celkovým rozvojem nových obnovitelných zdrojů. Tady očekáváme
rozvoj například fotovoltaických
elektráren na střechách budov nebo
rekultivovaných územích po těžbě.
Významnou úlohu hraje snižování
energetické náročnosti napříč všemi
sektory, od rodinných domů přes veřejný sektor až po průmyslové podniky.

Během přípravy nového OPŽP se
použití finančních nástrojů zvažovalo
velmi intenzivně. Jednání o možnostech jejich uplatnění však ještě nejsou
u konce. Vzhledem k tomu, že finanční
možnosti obcí, které by byly hlavními
příjemci u některých oblastí podpory,
jsou citelně zasaženy pandemií covidu,
je velmi pravděpodobné, že hlavní
důraz bude kladen na dotační formu
podpory. Pokud budou návratné formy
podpory v dalším programovém období
využity, budou se pravděpodobně
financovat z jiných zdrojů podle aktuálních podmínek a potřeb.

KAM PŮJDOU PENÍZE
V OBLASTI ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Co konkrétně byste označil jako
hlavní druhy podpory v aktuálním
programovém období?
V programovém období 2021–2027
bude velký důraz zejména na oblast
takzvaného nízkouhlíkového hospodářství. To je v souladu s úsilím
Evropské komise, aby se EU stala
do roku 2050 klimaticky neutrální.
Jen přes nový OPŽP půjde do této
oblasti téměř třetina z jeho celkové alokace. Vůbec nejvýznamnější
oblastí bude určitě energetika a s tím
související snižování emisí. Ostatně
na snižování spotřeby energie, rozvoj
obnovitelných zdrojů a snižování
emisí skleníkových plynů půjdou
všechny prostředky Modernizačního
fondu. Další nový program – Operační
program Spravedlivá transformace
(OPTS) – poskytne 41 miliard korun na
řešení dopadů odklonu od uhlí
v našich nejohroženějších regionech.
To je Karlovarský, Moravskoslezský
a Ústecký kraj.

Jsou podle vás zdejší průmyslové
podniky připraveny na přechod na
nízkouhlíkovou ekonomiku?

Chystáte u těchto programů nějaké novinky
z hlediska jejich čerpání?
Podmínky pro poskytnutí podpory v aktuálním programovém období se příliš lišit nebudou. Stavíme totiž na
zavedených programech a strukturách, kde žadatelé
i zprostředkovatelé mají již dané know-how. Přesto
doufáme, že se nám povede alespoň trochu zjednodušit administrativní nároky. Rád bych zdůraznil, že jsme
otevřeni konzultacím ohledně všech smysluplných
projektových záměrů. Pokud bude účel projektů užitečný a dobře promyšlený, vhodný způsob podpory se
vždycky najde. Stěžejními jsou pro nás momentálně
hlavně projekty, které jsou prioritní z hlediska odklonu
od uhlí, a samozřejmě projekty, které jsou
ve vyšší fázi připravenosti.

PŘECHOD NA NÍZKOUHLÍKOVOU
EKONOMIKU
Zmínil jste nutnost významně nakročit
k odklonu od spalování uhlí. Průmysl
plán sdílí, ale také varuje před unáhlenými
kroky. Jak konkrétně si odklon od uhlí můžeme
představit?
Výrazně pokročit v odklonu od uhlí musíme
v následujících deseti letech. To je nejdůležitější pro
odvětví teplárenství a pro velká energeticky náročná průmyslová zařízení. Všechny tyto sektory budou
mít možnost s naší podporou přejít od využívání uhlí
k obnovitelným zdrojům nebo alespoň k přechod-
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Z pohledu konkurenceschopnosti
českých podniků je transformace
naprosto zásadní a je potřeba, aby
naše podniky nepromeškaly aktuální
trendy. To znamená, aby upravily své
technologie a případně se vydaly do
nových perspektivních odvětví, která
jsou spojena právě se zelenou nebo
digitální transformací. Jistě, proces
to nebude jednoduchý a bude vyžadovat dodatečné investice ze strany
podniků. Ale právě proto nabízíme
mnoho podpůrných programů od
Modernizačního fondu přes sektorové
operační programy až po speciální
program zaměřený na zmírňování
dopadů transformace v těch nejohroženějších regionech.
Jak si z hlediska připravenosti na
nízkouhlíkovou ekonomiku stojí
veřejný sektor?
Veřejný sektor začíná rozvíjet projekty v oblasti obnovitelných zdrojů
a lokální výroby energie. Města
a obce také cílí na oblast oběhového
hospodářství a podobně. Myslím, že
k celému procesu hodně přispívá
stále se zvětšující jasnost ve směřování. Odklon od uhlí je daný, o tom
už teď nejsou žádné pochybnosti.
Důležité je, aby se transformace na
nízkouhlíkovou ekonomiku uskutečnila pokud možno co nejrychleji
a férově. Hledají se spíš způsoby,
jak to v různých sektorech efektivně
provést. Připravují se projekty, které
bude možné téměř ihned realizovat.
Další informace najdete v 8. díle
podcastu na stránkách MMR:
Dotace EU
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Portfolio národních dotačních fondů
Národní programy:

1

2

VODA

• zajištění průzkumných vrtů
• budování a regenerace zdrojů pitné vody
• výstavba a modernizace čistíren
odpadních vod a kanalizací
• vybudování soustavy domovních
čistíren odpadních vod
• hospodaření s dešťovou vodou
v domácnosti a na zahradě
(dotace Dešťovka)

3

OVZDUŠÍ

• snižování emisí ze stacionárních zdrojů
• z ajištění ochrany ozónové
vrstvy Země
•p
 ořízení plánů udržitelné
městské mobility
• r ealizace programů zlepšování
kvality ovzduší
• zavádění nízkoemisních zón

4
PŘÍRODA A KRAJINA

• výkup pozemků ve zvláště
chráněných územích
• zpracování územních studií krajiny
• vysazování nových stromů

6
ENVIRONMENTÁLNÍ PREVENCE

• vybudování a úprava přírodních zahrad mateřských
a základních škol
• rozvoj environmentálních vzdělávacích a osvětových programů
• ozdravné pobyty pro děti z oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší
• zajištění denních i pobytových ekologických
výchovných programů
• kampaně na podporu čisté mobility
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ODPADY, STARÉ ZÁTĚŽE

• ekologická likvidace autovraků
• odstranění nelegálních skladů odpadů

5
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTECH A OBCÍCH
• pořízení vozidel na alternativní pohon
• Pakt starostů a primátorů pro klima a energii
• rekonstrukce veřejného osvětlení v CHKO
• podpora obcí v národních parcích
• podpora obcí oceněných Zelenou stuhou

7
EKOINOVACE

• inovativní projekty využívající netradiční nebo v Česku
doposud nepoužívané technologie například pro přirozené
zadržování vody a její využití, snižování rizik povodní
a sucha, optimalizaci dopravy, zavádění oběhového
hospodářství a předcházení vzniku odpadů či péči
o vzácné druhy
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Kotlíkové dotace:
❱V
 ýměna kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo,
kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel.
❱ Bonus pro prioritní oblasti ČR nebo pro kombinaci s NZÚ.
❱K
 otlíkové půjčky v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Nová zelená úsporám:

Zateplení,
výměna oken a dveří

Výstavba
rodinného domu

Dotace na zateplení obvodo-

Dotace na stavbu a koupi

vých stěn, stropu, střechy

nového rodinného domu

a podlah, výměnu oken

s velmi nízkou energetic-

a dveří a výstavbu zelené

kou náročností.

střechy.

Zdroje energie

Bytové domy

Dotace na solární termické
a fotovoltaické systémy,
řízené větrání se zpětným
získáváním tepla (rekuperace), výměnu zdrojů
tepla.

Dotace na výstavbu bytových domů a koupi bytu
po celé ČR nebo na snížení
energetické náročnosti
bytových domů v Praze.

Připravovaný nástupnický program Nová zelená
úsporám pro nové programové období 2021–2030:
Nový programový dokument bude na stránkách www.mzp.cz

- rozšíření podpory v segmentu bytových domů na celou ČR

zveřejněn v průběhu června, příjem žádostí pro rodinné i bytové

(ve stávající NZÚ je poskytována pouze na území hl. m. Prahy).

domy předpokládáme během září.
- zvažované změny ve vztahu k fotovoltaice:
Novinky:

Vyšší podpora výkonnějších FVE v kombinaci s vyšší mírou

- komplexnost opatření a zaměření na všechny oblasti chytrého,

akumulace elektřiny, bonus za kombinaci efektivnějšího využití

úsporného a ekologického bydlení.

vyrobené elektřiny, propojení s chytrou dobíjecí stanicí pro

Z dotací si tak zateplíte dům, pořídíte nový kotel nebo čerpadlo

elektromobily nebo např. regulaci primárního využití elektrické

na vytápění, instalujete fotovoltaické panely i vyřešíte hospo-

energie z FVE pro již instalované klimatizace, snížení povinného

daření s vodou.

minimálního využití elektřiny z FVS pro vlastní potřebu.
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Dešťovka:
Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
❱d
 otace až 20 000 Kč + 3500 Kč/m3 nádrže,
maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
❱ pro stávající domy v celé ČR
❱a
 by se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu,
nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen
s rozvodem pitné vody

Akumulace srážkové vody pro splachování WC
a zálivku zahrady
❱d
 otace až 30 000 Kč + 3500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 %
z celkových způsobilých výdajů
❱p
 ro stávající domy i novostavby v celé ČR
❱ a
 by se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu,
nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen
s rozvodem pitné vody

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím
srážkové vody
❱d
 otace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody)
nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody)
+ 3500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu,
maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
❱p
 ro stávající domy i novostavby v celé ČR
❱a
 by se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu,
nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody
přímo propojen s rozvodem pitné vody
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 zachytávání srážkové vody
 filtrace srážkové vody
 akumulace srážkové vody
 voda na zálivku

 zachytávání srážkové
vody
 filtrace srážkové vody
 akumulace srážkové
vody

 vřídící jednotka
- přepínání zdrojů
 voda na splachování
WC
 voda na zálivku

 jímání šedé vody
 čištění šedé vody
 akumulace
přečíštěné vody
 řídící jednotka
- přepínání zdrojů
 voda na splachování WC

 voda na zálivku
 zachytávání
srážkové vody
 filtrace srážkové
vody
 akumulace
srážkové vody
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ČR se velmi promění,

zejména z pohledu životního prostředí
Dotační systémy vstřícnější k žadatelům a příjemcům, ještě odlehčenější
administrativa a absolutní koncentrace na to, co z pohledu životního
prostředí přináší kýženou změnu – na samotné projekty i jejich
komplexnost. O novém portfoliu Státního fondu životního prostředí ČR
a jeho aktivitách pro následující roky hovoří ředitel Petr Valdman.
Kdy by měl být znám harmonogram výzev z Operačního
programu Životní prostředí pro
letošní rok?
Termín vyhlášení výzev nezáleží jen na nás. První verze
programového dokumentu již
byla předložena Evropské komisi, v květnu se dají očekávat
připomínky. Program by mohl
být komisí schválen nejdříve na
podzim, nejpozději na začátku
příštího roku. Záleží také na
spuštění centrálního systému
pro administraci žádostí ze
strany Ministerstva pro místní

rozvoj. Za nás samozřejmě platí, že
veškeré nutné kroky pro zahájení
implementace programu děláme paralelně, a například kritéria
přijatelnosti, způsoby hodnocení
projektů, způsobilé výdaje, zkrátka
to, co potřebují žadatelé pro přípravu projektů, budeme mít hotové do
června.
Do poloviny roku bychom chtěli
zveřejnit harmonogram výzev pro
žadatele včetně základních kritérií
podpory, a u těch oblastí, kde
z formální komunikace s Evropskou
komisí nebude indikován žádný pro-
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blém, chceme zahájit administraci žádostí co nejdříve. Každopádně již od loňského podzimu probíhá za naší dotační
podpory intenzivní iniciace projektů pro rychlé zahájení
čerpání. Celkem 500 milionů korun jsme z rozpočtu
SFŽP ČR vyčlenili na komplexní projektovou přípravu
projektů řešících vodovody, kanalizace, hospodaření se
srážkovou vodou, zadržování vody v krajině. A takových
projektů je více. Vedle toho budeme mít ze stávajícího
OPŽP 2014+ zásobník projektů za cca sedm miliard, na které už nejsou volné prostředky, a které nám rovnou mohou
„naskočit“ do prvních výzev OPŽP 2021+.
Co byste vyzdvihl jako jednoznačný úspěch uplynulého
programového období?
Podařilo se nám s Evropskou komisí vyjednat a následně
úspěšně realizovat schéma kotlíkových dotací, kdy jsme
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přes kraje dokázali podpořit přímo domácnosti, což
z evropských dotačních
programů běžně nejde. Dále
zmíním nastavení kontrolního
systému. Od roku 2014 jsme
prošli celkem 42 externími
kontrolami a audity realizovanými Nejvyšším kontrolním
úřadem, Ministerstvem financí ČR, Evropskou komisí
a Evropským účetním dvorem,
a pokud vůbec byla nalezena
nějaká pochybení, pak s minimálním finančním dopadem
do veřejných rozpočtů. Jako
třetí úspěch bych vyzdvihl
takzvanou Velkou dešťovku,
kde se nám podařilo motivovat žadatele z řad obcí a měst
k realizaci projektů řešících
hospodaření se srážkovou
vodou. To je posun od takřka
nulového zájmu na začátku po
násobné překročení alokace
v poslední výzvě.
Co je naopak nutné dotáhnout,
vylepšit?
Co se týče prostoru ke zlepšení, ten vidím především
v administrativní náročnosti.
V této oblasti jsme i z určité
obavy z kontrolních orgánů
a ve snaze nabídnout
žadatelům 100% servis na
sebe brali příliš velký díl

spoluodpovědnosti a kontrolovali prakticky vše. Což
pro žadatele a příjemce znamenalo poměrně velkou
administrativní zátěž, ale pochopitelně to zatěžovalo
i nás. Také chceme pracovat na lepší předvídatelnosti s ohledem na budoucí podmínky dotací, stejně
tak na větší srozumitelnosti všech dokumentů pro
žadatele a příjemce. To beru jako samozřejmost.

nám naznačuje zájem o instalaci fotovoltaických elektráren, které spadají do
druhého programu nesoucího označení
RES+, kde jsme obdrželi více než osm
tisíc projektových námětů s investičními
náklady přes 700 miliard korun. A jsem
osobně velmi zvědavý, jaké procento se
přihlásí do prvních ostrých výzev.

MODERNIZAČNÍ FOND ZNAMENÁ REVOLUCI
V OZE

Nástup Modernizačního fondu
představuje významně rozšířenou
podporu novým technologiím. Jakým
hlavně?

Novinkou je Modernizační fond. Ten podporuje
modernizaci energetických systémů a zlepšení
energetické účinnosti. V případě tohoto fondu jste již
vyhlásili takzvané předregistrační výzvy. Osvědčil se
vám tento postup?
Modernizační fond je nutné vnímat skutečně jako
fond, nikoliv jako program. Nemá stanovenu pevnou
alokaci, přidělování disponibilních prostředků probíhá v několika úrovních podle povahy investic, rozhodujícím partnerem je pro nás Evropská investiční
banka a klíčový je trh s povolenkami. I proto jsme šli
cestou takzvaných předregistračních výzev, které
nám měly poskytnout detailní informace. Mimo jiné
o projektové připravenosti na straně investorů, kde
jsme vše potřebné obdrželi.
Jaký byl zájem ze strany žadatelů?
Co se týče zájmu, ten je ve všech prvních třech programech, které byly předmětem předregistračních
výzev, mimořádný a máme tak do velké míry detailu
zmapovanou absorpční kapacitu. Určitou řekněme
revoluci
v oblasti
obnovitelných
zdrojů energie

Hospodaření
se srážkovými
vodami
v obci Bratčice

Jen oblast obnovitelných zdrojů energie
nabídne podporu prakticky na všechny
možné formy výroby elektrické energie,
od standardních solárních panelů na
střechy či fasády přes agrofotovoltaiku
až po geotermální energii. Nepůjde jen
o technologie samotné, ale i o software
a procesy na ně navázané. Jako vhodný
příklad lze uvést např. komunitní energetiku, věc v ČR zcela novou.
Na co byste hlavně upozornil žadatele
o podporu z Modernizačního fondu?
V případě Modernizačního fondu jedeme
v režimu zákona o SFŽP ČR. To znamená,
že žadatelé budou podávat žádosti a administrovat schválené projekty v našem
informačním systému. O žádostech bude
rozhodovat ministr životního prostředí
a prostředky budeme poskytovat na
základě uzavřené smlouvy o podpoře.
Postup bude tedy v zásadě stejný jako
v aktuálně běžícím Národním programu
Životní prostředí s tím, že u některých
projektů poběží ještě režim schvalování
na úrovni Evropské investiční banky
a Evropské komise.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ: I EVROPA
CHCE ODLEHČIT STÁVAJÍCÍ
ADMINISTRATIVU
S jakými novinkami mají žadatelé počítat
u OPŽP?
U OPŽP 2021+ bude administrace probíhat obdobně jako ve stávajícím programovém období. Jak v OPŽP, tak
v Modernizačním fondu budeme podporovat komplexní projekty bez povinnosti
dělit je podle tematických okruhů.
Pro oba programy je klíčové, že chceme využít všechna zjednodušení, která
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těchto projektů zásadní roli, to mě
opravdu těší a dělá mi radost. Návštěvy, jež jsme s panem ministrem ještě
v předpandemické době směřovali do
obcí, kde takové projekty úspěšně realizovali, jen dokládají naše správné rozhodnutí o potřebnosti této podpory.
Co další programy?

nabízí legislativa na evropské
úrovni, neboť i Evropská
komise si uvědomila, že detail
administrace je nadále ve
stávajícím nastavení neudržitelný.
S čím konkrétně mají počítat
žadatelé a příjemci podpory?

Jen oblast
obnovitelných zdrojů
energie nabídne podporu prakticky
na všechny
možné formy
výroby elektrické energie, např.
komunitní
energetiku,
věc v ČR
zcela novou.

Žadatelé a příjemci se mohou těšit v mnoha oblastech
na průběžné kontinuální
výzvy, kdy budou nastaveny
vstupní parametry a dotace
tak bude de facto nároková.
Chceme v maximální možné
míře využívat jednotkové náklady, paušály, zjednodušené
metody vykazování. Nebudeme chtít takový rozsah příloh, necháme odpovědnost
více na žadateli. Tam, kde to
bude potřebné s ohledem na
charakter projektu a žadatele, nabídneme i v nových
programech možnost průběžného financování na neuhrazené faktury. Nebudeme
mít potřebu vidět každou
zadávací dokumentaci, kontrolovat každé zadávací řízení,
projektovou přípravu, a řízení
projektu v OPŽP nabídneme formou
paušálu bez kontroly účetních a jiných
dokladů. Chceme dát žadatelům a příjemcům daleko větší díl důvěry a soustředit
se na podstatu, a tou je realizovaný
projekt naplňující indikátory, na jejichž
základě byl vybrán k podpoře.
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NÁRODNÍ
PROGRAMY:
PROSTOR PRO
DROBNÉ, ALE
SILNÉ AKTIVITY
Fond administruje
i národní programy.
Který z programů
vám osobně dělá
největší radost?

Jedná se zejména
o Národní program
Životní prostředí,
jímž jsme vytvořili
doplňkový nástroj,
který umožňuje
podpořit projekty, jež
nejsou z jakýchkoliv
důvodů financovatelné z jiných finančních zdrojů. Jednou
z oblastí intervencí je
i podpora soustavy
domovních čistíren
odpadních vod
s centrálním monitoringem. Jedná se
o vhodné řešení
především pro malé
obce, mnohdy s rozptýlenou zástavbou, kde podpora jakéhokoliv centrálního řešení je hazardem s efektivním
vynakládáním veřejných prostředků.
To, že se daří do toho programu, majícího celou řadu atypických podmínek,
zapojovat stále více obcí, že se daří
osvětou přesvědčovat i státní správu,
která hraje v povolovacích procesech

Je to třeba program Nová zelená
úsporám, kde jsme od října 2015
nabídli ve stále běžící výzvě neměnné
podmínky podpory, což je pro žadatele, projektanty a energetické specialisty zárukou stabilního prostředí. Ke
změnám dochází, jen pokud přidáváme nějakou zajímavou oblast podpory,
jakou byly například zelené střechy
nebo propojení s kotlíkovými dotacemi. A permanentní růst zájmu žadatelů
o Novou zelenou úsporám, i v době
covidu, je tou nejlepší vizitkou tohoto
programu MŽP, který si bere za vzor
i mnoho států EU.
Chystáte u národních programů
nějaké novinky?
Od letošního roku se nám na SFŽP ČR
scházejí programy v celkové alokaci
minimálně 300 miliard korun na desetileté období ze zdrojů EU, to znamená, že prostor pro Národní program
Životní prostředí je dost omezen. Stále
ale máme mnoho oblastí, kterým se
chceme nadále věnovat. Jedná se
například o podporu výsadeb stromů,
oblast environmentálního vzdělávání,
podporu vyhledávání nových zdrojů
pitné vody, zkrátka primárně půjde
o oblasti nevhodné k financování v systému fondů EU. Také máme v mnoha
oblastech určitou míru nejistoty, zda
je Evropská komise bude považovat za
vhodné k financování, a ty bychom pak
zařadili do podporovaných oblastí
z národních zdrojů. Chceme se věnovat samozřejmě i žadatelům z regionů
majících specifický režim s ohledem
na stupeň ochrany životního prostředí,
jako jsou oblasti národních parků.

OPERAČNÍ PROGRAM
SPRAVEDLIVÁ
TRANSFORMACE: PROMĚNA TŘÍ
NEJZATÍŽENĚJŠÍCH KRAJŮ
Když už zmiňujete regiony, je tu
i nový Operační program Spravedlivá
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transformace (OPST)
2021–2027. Ten má pomáhat
regionům dotčeným
přechodem na nízkouhlíkovou
ekonomiku. Jak bude vypadat
podpora z tohoto programu?
Zásadním rozdílem oproti
všem ostatním programům
je v tomto případě zejména
akcent transformace, za který
jsou odpovědné samy kraje.
Ony musí přijít s plánem, který
se může kraj od kraje lišit.
Jak to bude vypadat v praxi?
Ten takzvaný Plán spravedlivé územní transformace
je podkladem pro operační
program a následné projekty
z plánu vycházející se k nám
dostanou do administrace
přes standardní výzvy, stejně
jako v OPŽP. Tím, že zaměření témat OPST je přece jen
širší, včetně oblastí, které
jdou tematicky mimo oblast
životního prostředí, počítáme
i s různými modely zastřešujících schémat či horizontální
spolupráce. Vše bude odvislé
od podoby transformačních
plánů a modely podpor budou
flexibilně přizpůsobeny potřebám regionů včetně jejich
přímého zapojení.
V souvislosti s Operačním
programem Spravedlivé
transformace bývá někdy
zmiňováno i využití vodíku.
Proč?
Je fakt, že v OPST regiony sázejí na vodík. Podle mnohých
je to skutečně jedno z paliv
budoucnosti. Avšak péče
o životní prostředí nespočívá
jen v těch nejmodernějších
technologiích, a nejde jen
o regiony v transformaci.
Všechny nové programy, které
máme od letošního roku na
starosti, budou muset být
vzájemně komplementární.
Nesmíme zapomínat třeba
ani na podporu „technologie“
krajiny, spočívající v obnově
její schopnosti zadržet vodu.
Těch oblastí, kam bude rezort

Nesmíme zapomínat na podporu „technologie“
krajiny, spočívající v obnově její
schopnosti zadržet
vodu.

životního prostředí směřovat
mimořádné finanční prostředky
v rámci všech politik v oblasti
zlepšování a ochrany životního
prostředí, je nespočet. Pro ČR
bude následující desetiletí
z mnoha hledisek přelomové a je nepochybně velkou
výzvou i pro SFŽP ČR.

COVID A SFŽP ČR
Společnosti nyní dominuje hlavní téma covid a spolu
s ním pak i digitalizace. Jak se vám daří je na SFŽP ČR
zvládat, jak moc covid narušil kontakt se žadateli
o podporu?
Díky informačním systémům je naše agenda takřka
kompletně digitalizována a v zásadě veškerá komunikace s našimi žadateli a příjemci dotací může
probíhat plně elektronicky, případně telefonicky
a naši zaměstnanci mohou díky tomu pracovat
z domova.
Covid vás tedy nijak nezbrzdil?
To, co my musíme bezproblémově zabezpečovat, je
příprava a vyhlašování dotačních výzev, příjem a posuzování žádostí, financování schválených projektů.
A to se nám daří pandemii navzdory. Jen loni jsme
přijali, posoudili a ke schválení dovedli osm tisíc
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žádostí
o podporu v objemu
prostředků EU
a SFŽP ČR ve výši
23 miliard korun. Na
účty příjemcům jsme
proplatili 15,5 miliardy korun. My musíme
žadatelům i příjemcům podpory poskytovat naprosto stejný komfort jako před
covidem, včetně dodržování interních
lhůt. Negativně se covid podepsal zejména na osvětě spojené s iniciací
a přípravou projektů. Zrušili jsme všechny naplánované semináře, veletrhy
a konference, kterých jsme se pravidelně
účastnili, ty neprobíhají vůbec či v omezeném režimu. Přišli jsme tak o jeden
z pro nás klíčových komunikačních nástrojů. Měl například proběhnout cyklus
velkých seminářů k domovním čistírnám
odpadních vod, naplánovaná byla také
série seminářů k dotační podpoře v
oblasti, která hodně trápí ČR v posledních letech, a tou je sucho. Nemohli jsme
ani uskutečnit sérii pracovních návštěv
zejména v malých obcích. Co šlo, jsme
realizovali on-line formou, nicméně přímý
kontakt a oslovení váhajícího investora
tato komunikace nikdy zcela nenahradí.
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Desatero dobrých
		 investic a s dotací

J

ak můžete přispět mj. k řešení klima krize, zlepšení kvality ovzduší, odklonu odpadů
od skládkování? Dobrou investicí šetřící zdroje a navíc podpořenou dotacemi. Díky ní
prospějete vašim financím i životnímu prostředí. MŽP je tu pro vás, když…

vyměnit
1. chcete
zastaralý kotel
Konec kotlů 1. a 2. emisní třídy v září
2022 se nezadržitelně blíží. Využijte našich dotací na jejich výměnu a prospějete
nejen kvalitě ovzduší.
• Kotlíkové dotace cílené na nízkopříjmové
domácnosti se rozeběhnou příští rok.
Z prostředků OPŽP 2021–2027 na ně
půjde 5,5 mld. korun.
• Připravujeme také nový program NZÚ
2030 na podporu výměn nevyhovujících
zdrojů tepla za sofistikovaná tepelná
čerpadla, instalace fotovoltaických
a fototermických systémů včetně bonusů za kombinaci s účinnějším využitím
vyrobené elektrické energie. V rámci
Národního plánu obnovy chystáme
až 8,5 mld. korun. WWW.MZP.CZ
WWW.NOVAZELENAUSPORAM.CZ

bioodpad
2. řešíte
a zahradu
Chybí vám domácí kompostér? Biologicky
rozložitelný komunální odpad se dá využít ve
formě kompostu, nemusí končit v černých
popelnicích a následně na skládce. Lidé se
dostali ke kompostérům na tříděný bioodpad
díky dotacím z dobíhajícího OPŽP 2014–2020.
Půl miliardy korun na ně získalo téměř 268
obcí a měst a následně je na požádání zdarma
poskytly svým obyvatelům. I v novém OPŽP
2021–2027 usnadníme lidem třídění a obcím
pomůžeme snižovat náklady.
WWW.MZP.CZ a ptejte se na obci
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po zelené
3. toužíte
střeše
Střecha porostlá vegetací dokáže účinně zadržovat dešťovou vodu
a odpařováním ochlazuje své okolí, také nabízí útočiště řadě živočichů a pomáhá snížit množství vody tekoucí do kanalizace. Jde
o součást opatření na zmírnění dopadů změny klimatu. Domácnostem, společenstvím vlastníků či dalším majitelům rodinných
a bytových domů přispíváme z NZÚ na zelenou střechu při rekonstrukci zaměřené na energetické úspory, nebo při výstavbě nových
úsporných budov. Mezi lety 2019 a 2020 se zájem zvýšil trojnásobně.
Program navýšil podporu z 500 na 800 Kč/m2 zelené střechy.
WWW.NOVAZELENAUSPORAM.CZ
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4. cítíte povinnost zasadit strom
Desítky tisíc listnatých stromů nově porostou v české krajině díky ministerským dotacím. Peníze pomáhají dobrovolníkům osadit listnatými stromy
veřejně přístupná místa měst a obcí, umístěná přímo v zástavbě a v jejím okolí.
Z naší podpory je možné získat příspěvek až čtvrt milionu korun na výsadbu
listnatých stromů nejen v zastavěných částech obcí, ale také ve volné krajině.
Pokud jste dotací ještě nevyžili, nezoufejte. V červnu se plánuje otevření nové
dotační výzvy. WWW.NARODNIPROGRAMZP.CZ

využít
5. chcete
dešťovou vodu
Programem Dešťovka motivujeme vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů
k udržitelnému a efektivnímu hospodaření
s vodou a úspoře pitné vody z povrchových
a podzemních zdrojů. Dotace pokryje až
50 procent výdajů na:
• zachytávání srážkové vody pro zalévání
zahrady,
• akumulaci srážkové vody pro splachování
WC a zálivku,
• využívání přečištěné odpadní vody
jako vody užitkové.
Dotace by se měly využít především
u novostaveb, včetně rodinných domů
nebo větších rekonstrukcí stávajících
budov. Od 1. 2. 2021 totiž podle platné
novely vodního zákona musí využívat
dešťovou vodu formou retenčních nádrží,
vsakováním či zachytáváním na zalévání, do zelené
střechy, postupným odpařováním prostřednictvím vybudovaných
jezírek.
Za čtyři roky Dešťovka nabídla 540 milionů korun, v otevřené výzvě ještě
zbývá 55 milionů korun. Aktuálně stále probíhá příjem žádostí přes elektronický formulář na WWW.DOTACEDESTOVKA.CZ

6. postrádáte sluneční clonu

Před záplavou slunečního světla a tepla ochráníte svůj dům roletami, žaluziemi nebo slunolamy. Dotaci na venkovní stínící techniku s ručním ovládáním s částkou 500 Kč/m2 stíněné
plochy okna nebo 1000 Kč/m2 na stínící techniku s inteligentním automatickým ovládáním
lze získat poměrně snadno a rychle. Jako vlastník rodinného domu si můžete zažádat
o příspěvek z NZÚ před zahájením, v průběhu, či po dokončení prací. ZDE
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7. sníte o wall boxu u bytového domu
Z programu NZÚ přispíváme i na instalaci chytrých dobíjecích stanic pro osobní elektromobily
v bytových domech. Žadatelé získají 45 000 korun při pořízení jedné dobíjecí stanice, v případě kombinace
s fotovoltaickým systémem se příspěvek vyšplhá na 55 000 korun. Požádat o něj mohou vlastníci bytových
domů po celé ČR. Na samotné fotovoltaické systémy je dotace pro bytové domy aktuálně 15 500 Kč na
kWp. ZDE

8. chystáte se zateplovat dům
S teplem a energiemi je smysluplné šetřit. Snižováním energetické náročnosti budov navíc přispíváte i k menším emisím
skleníkových plynů. Jedním kubíkem tepelné izolace ušetříte
v průměru až 50 kg emisí CO2 za rok. Programem NZÚ dotujeme zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy,
i výměnu oken a dveří. Výše podpory se pohybuje mezi 500 až
3800 Kč/m2 v závislosti na ploše zateplení. Čím více úsporných opatření provedete, tím vyšší dotaci získáte. Kromě toho
podporujeme i využití tepla z odpadních vod ve výši
5000 korun, zpracování odborného posudku a technický dozor
ve výši 25 000 korun plus také dotační bonus za kombinaci
s kotlíkovou dotací. ZDE

postavit
9. chcete
pasivní dům
Chybí vám finance na stavbu a koupi nového rodinného
domu s velmi nízkou energetickou náročností? Chytré
domy s nízkými tepelnými ztrátami jsou i naším ideálem,
jak šetřit energiemi a redukovat výši emisí, a proto od
nás můžete získat. Pasivní domy umí zajistit dostatečné
teplo i svěží čerstvý vzduch tak, aby otevřenými okny
zbytečně neunikala drahocenná energie. Díky chytrému
a automatizovanému větrání je možné pasivní dům vytápět jenom 15 až 20 dní ročně, takže výdaje za palivo nebo
elektřinu jsou minimální. Výše podpory z programu NZÚ
je 150, 300 nebo 450 tisíc korun. Vyšší příspěvek získáte
při kombinaci s obnovitelným zdrojem energie. ZDE

10.potřebujete čistit odpadní vody
Ke kanalizaci v ČR stále není připojeno více než 1,5 milionu lidí. Tam, kde není zajištěna kanalizace pro veřejnou potřebu, napojení na
společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo je finančně neúnosné, má odpovědnost za nakládání s odpadními vodami
majitel nemovitosti, což přináší problémy. Netěsné jímky či septiky představují riziko znečišťování podzemních i povrchových vod. Proto
nabízíme obcím a jejich obyvatelům řešení – soustavy domácích čistíren odpadních vod (DČOV) s centrálním monitoringem pro budovy
využívané k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy). Kromě toho má obec možnost připojit se na kanalizaci s klasickou čistírnou odpadních vod nebo využít decentralizované čištění vody, například kořenové čistírny. Na obě možnosti MŽP přispívá. Žadatelem
o dotace je vždy obec, která také zodpovídá za řádný provoz DČOV. ZDE
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přivítaly
své návštěvníky

P

o dlouhé době se opět otevřely brány zoologických zahrad, kde se již těší na své pravidelné i nové návštěvníky. Zprvu to budou jen venkovní expozice, které se mohou
předvést v plném lesku, a vzhledem k jarnímu období můžeme předpokládat, že budou
obsahovat větší část všech chovaných zvířat, kterým skončí nejen covidový, ale také
zimní lockdown. Minulé období nebylo rozhodně jednoduché. Nepřítomnost návštěvníků způsobila velké výpadky příjmů ze vstupného a vedení všech zoologických zahrad musela řešit,
jak zajistí krmení a pravidelnou nutnou péči o svá zvířata. Během letošního roku se Ministerstvu životního prostředí podařilo navýšit příspěvek na péči o zvířata v našich 28 licencovaných zoologických zahradách a po dohodě s Ministerstvem financí ještě jednou. Z původní
předcovidové částky 20 milionů se podpora zvedla až na 80 milionů korun.
„Příspěvky jsou určeny na pořízení krmiva pro chovaná zvířata. Pro
menší zoologické zahrady to znamená podporu ze strany ministerstva
v řádu až statisíců korun, u těch větších se jedná o podporu v jednotkách milionů korun. Kromě toho jsme vyjednali s Unií zoologických zahrad a MPO, aby zoo mohly využít i další podpůrné covidové programy,"
vysvětluje ministr Brabec.

měla nebo má část zoologických zahrad možnost částečně využít
program Antivirus (např. u pokladních či části administrativních
pracovníků) a další kompenzační programy (např. Covid gastro
v případech, kdy si zoologická zahrada provozuje gastroslužby
samostatně).

Ministerstvo životního prostředí podporuje zoologické zahrady
prostřednictvím speciálního dotačního programu dlouhodobě.
V loňském roce během jarního průběhu epidemie a přijatých
S
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zahradám také částečnou kompenzaci ztrát. Mimo gesci MŽP
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Zoologické zahrady vás opět zvou k návštěvě. Kam zamíříte?
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Zoo Brno a stanice zájmových
činností

15

Zoologická zahrada a zámek Zlín-Lešná

2

Zoologická zahrada Děčín Pastýřská stěna

16

Zoo Chleby, o. p. s.

3

ZOO Dvůr Králové, a.s.

17

Zoo Mořský svět

4

Zoologická zahrada Hodonín

18

Krokodýlí zoo a ochranářská farma
Protivín

5

Podkrušnohorský zoopark
Chomutov

19

Papouščí Zoologická zahrada

6

Zoologická zahrada Jihlava

20

paraZoo

7

Zoologická zahrada Liberec

21

Zoo Dvorec

8

Jihočeská zoologická zahrada
Hluboká nad Vltavou

22

Zoopark Zájezd, o. p. s.

9

Zoologická zahrada Olomouc

23

Krokodýlí zoo Praha

10

Zoologická zahrada Ostrava

24

Zoologická zahrada Tábor, a. s.

11

Zoologická a botanická zahrada
města Plzně

25

Zoo Plasy

12

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

26

Zoopark Na Hrádečku

13

Zoologická zahrada Ústí nad
Labem

27

Faunapark Sedlec

28

Faunapark, o. p. s.

14 Zoo park Vyškov
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