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Nejen podnikatelé, ale i města a obce musí počítat s pokračujícím vlivem krize
ekonomiky, která škrtí jejich příjmovou stránku a zatěžuje stránku výdajovou.
Osvědčenou cestou, jak dobře a vyrovnaně hospodařit, je zaměřit se na úspory
v provozních výdajích, a to především v oblasti energetiky. Tepelná izolace
budov, ale také úspory při využívání veřejného osvětlení, na které se zaměřuje
naše dnešní případové studie z obce Libořice, mohou obcím pomoci fungovat
levněji a zároveň efektivněji. Další cestou, jak napnutým obecním rozpočtům
pomoci, je získání dotační podpory na úspory energií. V aktuálním čísle
Newsletteru KB EU Points si „posvítíme“ především na možnosti, jak mohou
města a obce dosáhnout na dotace na úspory energií z prostředků Operačního
programu životní prostředí (OPŽP). Vážení čtenáři, přejeme Vám příjemné
čtení.

Aktuality
Pro podnikatelské subjekty zůstává otevřený příjem registračních žádostí Programu
Potenciál Operačního programu podnikání
a inovace. Třetí prodloužená výzva přináší
žadatelům možnost zažádat o podporu rozšíření kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Dotace
na způsobilé výdaje činí 1 – 50 mil. Kč, v regionech se soustředěnou podporou státu a dále pak
v regionech s vyšší mírou nezaměstnanosti, je
dotace poskytována ve výši 1 – 100 mil Kč.
Podporu je možné získat na investice do zřízení
nebo rozšíření vývojového centra (oddělení)
zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo
technologií. Příjem registračních žádostí končí
15. října 2012.
Více zde…
V průběhu října 2012 bude vyhlášena
výzva v Operačním programu Praha Adaptabilita (dále jen OPPA). Poslední šestá
výzva bude pokrývat všechny tři prioritní osy
OPPA, tj. podporu rozvoje znalostní ekonomiky,
podporu vstupu na trh práce a modernizaci
počátečního vzdělávání. Zažádat o podporu
mohou podnikatelské subjekty, veřejné instituce,
profesní a zájmová sdružení a školy se sídlem
v hlavním městě Praze. Podmínky udělení podpory budou záviset na příslušné prioritní ose.

rady a tipy
Projekty OPŽP
Na co by měli žadatelé myslet při podávání žádostí o podporu
úsporných projektů v rámci OPŽP? Odpověď se dozvíte na str. 2.

Více zde…

více na str. 2

oborové téma
Dotace na úspory energií
Na str. 3 se dozvíte podrobnější informace o dotačních možnostech
veřejných subjektů při zavádění opatření vedoucí k energetickým
úsporám v rámci Prioritní osy 3 OPŽP.

Až do 14. listopadu 2012 je otevřen příjem žádostí o podporu specifických vzdělávacích projektů v Programu EDUCA. Podpora
je určena mimopražským firmám na pořádání
takových školících programů, které rozšiřují
kvalifikaci zaměstnanců v oblasti důležité pro
další rozvoj podniku. Školení mohou být zajišťována interně i externě po dobu maximálně 18
měsíců. Z programu lze také financovat tvorbu
nových podnikových vzdělávacích programů pro
zaměstnance nebo přípravu podnikových lektorů. Výše podpory se pohybuje od 1 do 8
milionů korun, v režimu de-minimis pak
do výše 200 000 EUR.
Více zde…

více na str. 3

případová studie
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Obec Libořice, se pustila do rekonstrukce veřejného osvětlení
a využila k tomu úspor na spotřebě elektrické energie. Opatření
motivované primárně rostoucími cenami energií má také další
významný důsledek, a tím je snížení negativních dopadů na životní prostředí. Více se dozvíte na str. 4.

září 2012

Až do 23. října smí podnikatelé žádat
o podporu projektů cestovního ruchu
z Programu rozvoje venkova. Podpořeny
budou projekty výstavby a rekonstrukce malých
ubytoven do 60 lůžek (např. penziony, zemědělské farmy), půjčoven sportovního vybavení
a sportovních objektů a ploch (např. hřiště, koupaliště, jízdárny) anebo výstavba a rekonstrukce
restaurací, ale pouze jako součástí ubytovacího
zařízení. O podporu mohou žádat začínající
zemědělští i nezemědělští podnikatelé
v oblasti cestovního ruchu. Zemědělští podnikatelé jsou při hodnocení výrazně bonifikováni.
Podpořeny budou projekty do 10 milionů korun.
Více zde...

více na str. 4

1.

rady a tipy

Příprava a realizace projektů z OP

Při přípravě a realizaci projektů z OPŽP je důležité si dát
pozor na celou řadu úskalí v podobě podmínek, předpisů
a kritérií. Jejich nedodržení může žadateli způsobit často
nečekané problémy. Na některé záludnosti, na které je
třeba v žádosti a v průběhu realizace pamatovat Vás
upozorní Jan Hanuš, vedoucí KB EU Point.

●● V případě projektů, které vyžadují stavební úpravy, je nutné v projektové dokumentaci
počítat s platnými sazebníky stavebních prací. V případě nadhodnocení rozpočtu
projektu, může poskytovatel dotace přistoupit k jeho krácení a žádost bude bodově
znevýhodněna.
●● U některých typů projektů je také vyžadováno doložení EIA (posouzení vlivu
na životní prostředí). Tato analýza má za úkol popsat a komplexně vyhodnotit
předpokládané vlivy připravovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí
a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech.
●● Žadatel by si měl dávat pozor, aby nastavené indikátory (např. počet ušetřených
kW apod.) byly reálné a udržitelné. Indikátory by měly být podloženy studií
proveditelnosti, energetickým auditem apod. zpracovanou odbornou popř.
autorizovanou osobou dle charakteru projektu.
●● Při přípravě projektů energetických úspor nesmí žadatelé zapomenout, že součástí
žádosti je i energetický audit. Energetický audit provádějí certifikovaní auditoři, kteří
jsou registrováni Ministerstvem průmyslu a obchodu. Je ovšem otázka, bude-li
obdobné opatření nutné i u projektů veřejného osvětlení.
●● Pokud chystáte v průběhu realizace jakékoliv změny, raději je konzultujte s Řídícím
orgánem, abyste se vyhnuli zbytečným problémům.
●● Dotace je vždy proplácena po realizaci projektu či jednotlivých zrealizovaných
etapách projektu. Včas si spočítejte Vaše cash-flow a popřípadě zažádejte
o bankovní úvěr.
●● Všechny vyplacené částky musí být při vyúčtování podloženy jak finančními
doklady, tak doklady o faktické realizaci aktivity.

Aktuality
Fond dalšího vzdělávání (FDV), příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních
věcí (MPSV), zahájil v polovině září 2012 realizaci projektu Stáže ve firmách - vzdělávání
praxí. Podpořeny budou stáže především pro
absolventy bez praxe, nezaměstnané, osoby,
vracející se na pracovní trh či zaměstnané, kteří
si chtějí prohloubit kvalifikaci. Do programu se
mohou zapojit podnikatelské subjekty, kterým
budou hrazeny náklady na zaměstnání stážistů
až na dobu 6 měsíců.
Více zde…
Od 10. září do 30. listopadu 2012 je otevřen příjem žádostí do Prioritní osy 5
Operačního programu Životní prostředí.
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat
projekty zaměřené na omezování průmyslového znečištění. Zažádat o podporu smí podnikatelské subjekty, obce, kraje, příspěvkové organizace, státní podniky, občanská sdružení
a další. Minimální způsobilé výdaje projektu jsou
0,5 milionů Kč, finanční účast příjemce podpory
na spolufinancování projektu musí být ve výši
min. 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Projekt lze realizovat na území České
republiky, kromě hl. m. Prahy.
Více zde…
24. září 2012 se otevírá příjem žádostí
z Prioritní osy 6 Operačního programu Životní
prostředí. Podpořeny budou projekty zaměřené
na omezování průmyslového znečištění, tedy
opatření navržená v rámci schválených komplexních pozemkových úprav zaměřených
na výsadby zeleně v krajině a ochranu půdy,
přípravu a realizaci prvků územních systémů
ekologické stability a zakládání a obnovu krajinných prvků. V rámci výzvy nebude podpořena
obnova nebo výstavba vodních nádrží nebo
poldrů. O podporu smí žádat podnikatelské
subjekty, místo realizace musí být mimo hl.
město Prahu. Výzva se vztahuje na individuální
projekty, jejichž celkové náklady nesmí přesáhnout do 50 mil. EUR včetně DPH.
Více zde...

●● Vždy je lepší mít jasný záměr s jasnou vizí, cíli a potřebností realizace i bez
dotace. Je dobré počítat s tím, že přidělení dotace nemusí vždy vyjít.
●● Žádost o dotaci se vyplňuje v elektronickém prostředí BENE-FILL
●● U projektů, které generují příjem, je výše dotace vždy ponížena. Výše dotace je
závislá na výstupech finanční analýzy, která je povinnou součástí u takových
projektů.
●● Vždy se zamyslete nad tím, zda řízení projektu a splnění všech „evropských“
administrativních kroků je pro vás únosné a zda pro vás bude mít žádost
odpovídající přínos.

2.

Podpora na energetické úspory

oborové téma

Možností jak získat podporu na energetické úspory není mnoho. V případě veřejných subjektů je nejvýznamnější
z nich Prioritní osa 3 OPŽP. Ta se zaměřuje na dva typy projektů. Tím prvním je výstavba a rekonstrukce budov
s cílem lepšího využívání energií v jejich rámci. Druhý typ míří na podporu projektů úspor energií a je také v hledáčku dnešního oborového tématu.

O jaké dotace lze žádat?
Prioritní osa 3 OPŽP podporuje energetická opatření realizovaná veřejnou správou. Jedná se o projekty, které celkově
zlepší hospodaření s energiemi v rámci obce, nebo zavedou
nové metody, jak energie využívat. Zaměření programu vyzývá
žadatele k zamyšlení se nad možností realizace hospodárných
opatření, která by byla zároveň ekologicky šetrná a celkově
přispívala k zlepšení životního prostředí v rámci obce nebo
města.

Na co jsou dotace určeny?
Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie
a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry se soustředí
na projekty, které nějakým způsobem souvisí s tepelnou
a energetickou efektivitou. Jedná se například o zateplení
obvodových plášťů a střešních konstrukcí budov, výměnu či
rekonstrukci otvorových výplní, dále rekonstrukci otopných
soustav k zefektivnění systému distribuce energií, zvýšení
účinnosti energetických systémů nebo implementaci měřící
a regulační techniky v systémech vytápění a chlazení. Další
směr podpory se zaměřuje na projekty využívání odpadového
tepla (např. rekuperace, výměníky na využití odpadního tepla
apod.).

Mezi způsobilé výdaje v této prioritní ose patří náklady na zpracování žádosti, projektové dokumentace a energetického
auditu. Dále stavební práce a související služby, vícepráce
do výše rozpočtové rezervy (5 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu), výdaje související s přípravou staveniště nebo nákup hmotného a nehmotného majetku
včetně montáže.

Jak vysoké jsou dotace?
Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny na úrovni 0,5 mil. Kč. Je požadována finanční účast příjemce podpory
na spolufinancování projektu a to ve výši min. 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Celková výše alokace závisí
na příslušné výzvě.

Kdo může žádat o podporu?
O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké školy, neziskové organizace
a obchodní společnosti vlastněné obcemi.

Kde získám další informace?
Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace
a podrobnější informace získáte na stránkách OPŽP:
http://www.opzp.cz/sekce/369/prioritni-osa-3/

Pozor, v rámci této oblasti intervence není zahrnuta podpora
zateplování panelových domů (je součástí Integrovaného operačního programu). Předmětem podpory nemohou být ani
úspory energie v rámci realizace novostaveb, nástaveb a přístaveb. Opatření musí směřovat k postupnému dosažení nízkoenergetického nebo vyššího standardu pro energetickou
náročnost budov a úspoře emisí CO2. Konkrétní zaměření
úspor se liší v závislosti na jednotlivých výzvách.

3.

Rekonstrukci veřejného osvětlení hradí Libořice
z úspor na spotřebě elektrické energie

případová studie

Obec Libořice prošla během třech měsíců zásadní změnou. Provedla rekonstrukci veřejného osvětlení, díky
které dokázala snížit roční náklady na elektrickou energii o více než 130 tisíc korun. Opatření motivované
primárně rostoucími cenami energií má také další významný důsledek, a tím je snížení negativních dopadů
na životní prostředí. Výhodou projektu je možnost uhrazení velké části dluhové služby vyplývající z úvěru
od Komerční banky z prostředků, které obec ušetří na provozních nákladech nového osvětlení.
Nároky na elektrickou energii s rozvojem
společnosti výrazně rostou. Vyspělé státy
proto podporují projekty, které přinášejí v této
oblasti smysluplné úspory. Prostředky vkládají nejen do výzkumu a vývoje nových technologií, ale také do modernizací zařízení,
které umožňují výrazně snížit množství spotřebovávané energie a přispívají tak k ochraně životního prostředí. Municipality dosahují
energetických úspor především u provozu
obecních budov – prostřednictvím zateplení,
výměnou oken či úspornou regulací tepla pro
hospodárné vytápění.
Novým trendem v této oblasti je realizace
rekonstrukce veřejného osvětlení. LED technologie patří mezi moderní zdroje světla,
jejichž výhodou je velmi dlouhá doba životnosti, výrazná mechanická odolnost a především jejich účinnost. LED světelný zdroj
dosáhne 12x vyšší účinnosti než běžná
žárovka, jinými slovy 12x nižší spotřeby. LED
technologie je navíc bezpečná díky nízké
povrchové teplotě světelného zdroje a veřejné osvětlení složené z LED technologií je
téměř bezúdržbové.
Návratnost projektů se samozřejmě liší podle
řady vstupních faktorů. I proto doporučuje
Komerční banka, která se touto problematikou intenzivně zabývá, nechat si před samotnou realizací zpracovat odborný projekt
od renomované, odborné společnosti.
Energetický projekt by měl obsahovat informace o tom, kolik peněz se v dlouhodobém
časovém horizontu ušetří, jaké budou budoucí náklady na energie, jaká technologie zaručí požadované úspory energie či jaké budou
environmentální přínosy navržených opatření.
Právě díky úsporám plynoucím z realizovaného projektu lze projekt financovat z cizích
zdrojů, aniž by splátky výrazně zatížily obecní rozpočty. Vezmeme-li v potaz možnost
získání dotačních prostředků, nenese
s sebou mnohdy realizace energeticky
úsporných projektů žádné nároky na zapojení prostředků z rozpočtu obce.

110 svítidel pro Libořice
I velmi malá obec, jako jsou Libořice u Žatce
s 356 obyvateli, může na podobný projekt
dosáhnout. Ještě nedávno platila obec
za spotřebovanou energii veřejného osvětlení 167 tis. Kč ročně. „Když přišli odborníci
na LED technologie s návrhem, jak obci
výrazně ušetřit výdaje za energii, nebránili
jsme se a jejich nabídku si vyslechli,“ uvedla
starostka obce Eva Vrábíková. Postupně se
obec začala možností úspor za provoz veřejného osvětlení podrobněji zabývat.
Obec na daný projekt plánovala vynaložit
prostředky v maximální výši do 1 mil. korun.
Pomocí výběrového řízení malého rozsahu
následně obec vybrala vhodného projektanta, dodavatele i banku.

Obec Libořice

Odborný projekt vyhodnotil stávající stav
energetického hospodářství a navrhl energeticky a finančně výhodná opatření na veřejné osvětlení v obci. Předmětem zpracované
projektové dokumentace byla výměna
původního osvětlení za LED technologie pro
celkem 110 svítidel. Při následném výběru
dodavatele zakázky brala obec v úvahu
mimo ceny i zkušenosti firmy tak, aby byl
zajištěn hladký průběh rekonstrukce a následující funkčnost realizovaných opatření.
Dodavatel s nejlepší cenovou nabídkou
na realizaci projektu disponoval letitými zkušenostmi a rekonstrukci veřejného osvětlení
provedl za pouhé tři týdny. Života v obci se
tak výměna osvětlení téměř nedotkla.

Příští číslo magazínu, které vyjde v prosinci 2012 se bude mimo
jiné věnovat revolvingovým nástrojům financování.

Úvěr na energeticky úsporný projekt bývá
nejčastěji hrazen z úspor za spotřebovanou
energii a z dotace. Protože však v danou
chvíli nebyl k dispozici žádný dotační program, ze kterého by bylo možné získat prostředky pro projekt, musela obec přistoupit
k rozhodnutí zapojit do splácení části dluhové služby prostředky z rozpočtu obce.
Nejlepší podmínky pro financování projektu
nabídla Komerční banka.
„Další důvody, které nás vedly k rozhodnutí
zvolit pro financování úvěru Komerční banku,
byly profesionální poradenství a zkušenosti
s podobnými projekty,“ dodává starostka
obce.
Celkové náklady na projekt byly vyčísleny
na 902 tisíc Kč. Úvěr od Komerční banky
pokryl náklady na projekt v plné výši. Doba
jeho splácení pro obec činí 5 let. Ekonomické
stránce projektu navíc pomohla dotace, kterou zprostředkovala Komerční banka z programu Municipal Infrastructure Facility
od Evropské investiční banky, ve výši 1 863
Eur.
Od ukončení instalace LED technologie
do veřejného osvětlení uplynul již téměř rok.
Ještě než se obec pustila do rekonstrukce
veřejného osvětlení, dosahovaly její náklady
167 tisíc Kč za rok. Nyní výdaje za veřejné
osvětlení činí 35 tisíc Kč za rok.
„Změnu vnímám velmi pozitivně nejen já, ale
i samotní obyvatelé Libořic. Zvláště v době,
kdy neustále slyšíme o zvyšování cen energií. Díky úsporám plynoucím z provozu veřejného osvětlení a dotaci od Evropské investiční banky je obec schopna úvěr od Komerční
banky bez problémů splácet z realizovaných
úspor. Až bude půjčka zcela uhrazena, budeme moci z ročních úspor realizovat další
projekty, díky kterým se bude naše obec řadit
mezi inovativní obce v České republice,“
uzavírá starostka Eva Vrábíková.
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