Možnosti čerpání dotací
2014 - 2020
Zdeněk Celta

10 let na trhu 2006 - 2016

Oblasti podpory
• Státní fond životního prostředí - Operační
program Životní prostředí 2014-2020

• CzechInvest - Operační program podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020

• Státní zemědělský intervenční fond Program rozvoje venkova 2014 - 2020
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Operační program Životní prostředí 2014-2020
•

23. výzva – prioritní osa 3

-

Příjem žádostí do 5.1.2016
Maximální výše podpory 85% způsobilých výdajů

-

Podporované aktivity:
Výstavba bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů, které
budou nakládat na vstupu minimálně z 25% s takovými druhy
odpadů, které již není možné materiálově využívat. Jedná se
především o vedlejší produkty živočišného původu a odpad z
kuchyní a stravoven.
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- Vybavení či modernizace bioplynové stanice. Podmínkou je zajistit
navýšení stávající dosahované roční kapacity zařízení minimálně o 25%
tak, aby byl odpad přijímán do zařízení.
Katalogové čísla odpadů:
020203 – odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin
živočišného původu
020304 – odpady z výroby a zpracování ovoce, zeleniny, obilovin,
jedlých olejů, kávy a tabáku, odpady z konzervárenského a tabákového
průmyslu, z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení
melasy
020501 – odpady z mlékárenského průmyslu
020601 – odpady pekáren a výroby cukrovinek
020701 – odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů –
odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
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020702 - odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů –
odpady z destilace lihovin
020704 - odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů –
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
190805 – kaly z čištění komunálních odpadních vod
200108 – biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
200125 – jedlý olej a tuk
200304 – kal ze septiků a žump
Nad rámec povinných 25% vyjmenovaných druhů odpadů mohou do
bioplynové stanice vstupovat i jiné biologicky rozložitelné odpady.

Operační program podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014 – 2020
• Název programu podpory
Obnovitelné zdroje energie
• Datum zahájení příjmu žádostí o podporu
4. 1. 2016 (09:00 hod)
•

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
4. 5. 2016
• Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při
dosažení hranice 0,5 mld. Kč.

•

•

Věcné zaměření výzvy
Výstavba nových a rekonstrukce / modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z
OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní
spotřebu.
Podporovanými aktivitami jsou:
a) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající
bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných
zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic
pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze
stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do
rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
b) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z
biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
c) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a
vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,

•

Podporovanými aktivitami nejsou:
a) výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových
stanic,
b) využití odpadního tepla v rámci ORC systému pro bioplynové stanice pro výrobu
elektrické energie, kde by se jednalo o úsporu technologické spotřeby elektrické
energie,
c) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná
čerpadla a fotovoltaické systémy).

Míra podpory
V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:
a) Malý podnik, je podpora 50 % ZV.
b) Střední podnik, je podpora 40 % ZV.
c) Velký podnik, je podpora 30 % ZV.
Míra podpory na Ekologické studie (Energetický posudek) v případě
vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic:
a) Malý podnik, je podpora 50 % ZV.
b) Střední podnik, je podpora 40 % ZV.
c) Velký podnik, je podpora 30 % ZV.
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Specifické podmínky programu Obnovitelné zdroje energie
•

•
•

•

bude muset žadatel nejpozději v době podání žádosti o platbu za poslední etapu
předložit licenci na výrobu elektrické energie a/nebo licenci na výrobu a rozvod
tepelné energie, kterou uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ)
pokud splní kritéria vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla.
Projekt, který získá méně než 60 bodů v rámci hodnocení podle kritérií pro
hodnocení uvedených v příloze č. 4 této výzvy, nebude podpořen.
Bodovací kritéria - teplovody:
- Platné stavební povolení (10 bodů)
- Ekologické přínosy – výdaje na snížení emisí Kč/kg CO2 za rok. (0-35 bodů)
- Stupeň energetického využití bioplynu (0-30 bodů)
- Rozpočet projektu (0-18 bodů)
- Projekt bude realizován v hospodářsky problémových regionech (7 bodů)
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•
•
•
•
•
•

Minimálně ve výši dotace 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.
Minimální výše investice 2 mil., 2,5 mil.,3,35 mil. Kč
Maximální výše dotace na ekologické studie – Energetický posudek činí 350 tis.
Kč.
Finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením
zprostředkujícího subjektu nesmí být nižší než 5 bodů.
Příjemce je povinen zachovat investice dle čl. 5.2 této výzvy po dobu nejméně
pěti let od poslední přijaté platby podpory
V případě projektů vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových
stanic nebude moci žadatel nárokovat zelený bonus za KVET
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• Všeobecné emisní faktory
Hnědé uhlí
Černé uhlí
TTO
LTO
Zemní plyn
Biomasa

0,36 t CO2/MWh výhřevnosti paliva
0,33 t CO2/MWh výhřevnosti paliva
0,27 t CO2/MWh výhřevnosti paliva
0,26 t CO2/MWh výhřevnosti paliva
0,20 t CO2/MWh výhřevnosti paliva
0 t CO2/MWh výhřevnosti paliva

Elektřina

1,06 t CO2/MWh elektřiny
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Povinné přílohy k žádosti:
- Rozvaha a výkaz zisku a ztrát za poslední dvě uzavřené účetní
období
- Formulář finančního a nefinančního zdraví
- Energetický posudek
- Prokázání vlastnických práv k nemovitostem týkajících se projektu
- Studie proveditelnosti
- Projektová dokumentace
- Položkový rozpočet na podkladě ceníku ÚRS/RTS
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Povinné přílohy k žádosti:
- Územní rozhodnutí nebo stavební povolení s nabytím právní moci,
nebo účinnou veřejnoprávní smlouvu – k žádosti stačí doložit, že je
zahájeno, lze doložit až k podpisu smlouvy na dotace za cca půl
roku – toto lze ještě stihnout.
V roce 2016 bude vyhlášená další výzva ve 3.čtvrtletí.
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Operační program podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014 – 2020
• Název programu podpory
Nízkouhlíkové technologie I.výzva
• Datum zahájení příjmu žádostí o podporu
zatím nezveřejněno
• Alokace cca 1 mld. Kč
• Na I. výzvu - 260 mil. Kč
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Podporované aktivity:
• Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy
(elektromobilita silniční dopravy)
• Pořízení dobíjecích stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského
areálu
• Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např.
akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí a v budovách,
akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových
technologií)
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Nepodporované aktivity:
• Komerční turistická zařízení – hotely, lázně, restaurace
• Výzkumné, vývojové projekty
Elektromobilita:
Způsobilé výdaje budou vynakládány na možnost úhrady části kupní ceny
elektromobilu, která přesahuje průměrnou cenu automobilů se spalovacím
motorem a na pořízení souvisejících technologií (dobíjecích stanic pro
vlastní užití v rámci podnikání).
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Program rozvoje venkova 2014 - 2020
4.1.1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZÁMĚR H – VÝSLEDKY
Projekty nad 5 000 000,- Kč do 150 000 000,- Kč; Skot.

Min. počet bodů
pro doporučení
Zaregistrovaných
žádostí

Celkem
505

Kategorie Doporučen

48

180

Kategorie Náhradník

46

65

Kategorie Nedoporučen

260
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Způsobilé výdaje:

•
•

•

•

stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat,
ovcí, koz,drůbeže, králíků a koní) – agriKomp nabízí komplexní dodávku
výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení – v roce
2015 rekonstrukce teletníku a porodny krav v Čáslavicích. V roce 2016 –
rekonstrukce kravína v Liptáni, porodny prasnic Žihle
výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné
výroby vč.jejich úpravy a zpracování - agriKomp nabízí komplexní dodávku –
hnojiště, jímky na kejdu – 2016 hnojiště Dlouhomilov
výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro
přímou spotřebu v podniku - agriKomp nabízí komplexní dodávku – silážní žlaby,
seníky – 2016 seník Blata

Společnost agriKomp Bohemia s.r.o. Vám nabízí zpracování:
•
•
•
•

projektové dokumentace , stavební povolení
Žádost na dotaci
Výběrové řízení
Realizaci stavby
Podávání žádostí bude v 5/2016.
Ke dni podání žádosti musí být i vydané stavební povolení vč. nabytí
právní moci.
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Opatření 6.4.3 – Výstavba bioplynových stanic

•
•
•

•

•

Dne 19.11.2015 proběhl Monitorovací výbor PRV
Dotaz na využití kejdy skotu
Stanovisko Mze – Výstavba BPS je prioritně koncipována na kejdu prasat a
kejda skotu v záměru nastavena není. V případě takovéto strategické
změny je potřeba upravit programový dokument, což je dlouhodobější
proces.
Stanovisko P. Sekáč – současný návrh odpovídá stávající alokaci
finančních prostředků. Očekává, že z této alokace se budou financovat
kvalitní projekty na podporu chovatelů prasat.
Stanovisko P. Sekáč – celou záležitost je třeba dobře prodiskutovat a
zpracovat do finální podoby, proto bude operace spuštěna
pravděpodobně až později.
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Děkuji za pozornost
Zdeněk Celta
agriKomp Bohemia s.r.o.
734 802 089
z.celta@agrikomp.cz
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