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Program Zelená úsporám vznikl jako nástroj k uplatnění finančních
prostředků získaných od kupců za jednotky AAU.

ZELENÁ ÚSPORÁM
background

prostředků získaných od kupců za jednotky AAU.

Vůči kupcům má ČR závazek použít získané finanční prostředky na
energetické úspory, využití obnovitelných zdrojů na výrobu tepla a
výstavbu rodinných a bytových domů v pasivním standardu apod.
(tedy dosáhnout tzv. greening efektu).

Do dnešního dne prodalo MŽP celkem cca 85 milionů jednotek
AAU. (Japonsko, Rakousko, Španělsko, Světová banka). AktuálníAAU. (Japonsko, Rakousko, Španělsko, Světová banka). Aktuální
výnos z prodeje jednotek AAU se pohybuje ve výši cca 17,7 mld.
Kč.



ZELENÁ ÚSPORÁM
průběh programu na časové ose

10 123

12 848

počet žádostí za měsíc

2009 2010 2011

589

duben 2009:
spuštění programu

červen 2010:
výzva pro veřejné budovy

říjen 2010:
přerušení příjmu žádostí 
do programu spuštění programu

září 2009:
zmírnění podmínek, otevření 
programu pro panelové domy

výzva pro veřejné budovy

srpen 2010:
zastavení příjmu žádostí 
pro panelové domy

do programu 



ZELENÁ ÚSPORÁM
v číslech

79 tis. počet všech přijatých žádostí79 tis. počet všech přijatých žádostí

37 tis. z toho schváleno

14 tis. z toho již proplaceno

42 tis. hodnoceno

19,5 mld. Kč disponibilní zdroje programu



Cíl: transparentně a spravedlivě vyhovět co největšímu počtu

ZELENÁ ÚSPORÁM
další postup

Cíl: transparentně a spravedlivě vyhovět co největšímu počtu
žadatelů

Východiska

Audit NKÚ, forenzní audit, interní audity

Konstrukce časové osy

Nové finanční zdroje



Časový rámec

Výsledky všech externích i interních analýz očekáváme do konce

ZELENÁ ÚSPORÁM
další postup

Výsledky všech externích i interních analýz očekáváme do konce
března.

Poté bude představen mechanismus rozdělení zbývajících
prostředků a zahájeno proplácení schválených žádostí (duben).

Žadatele, kteří podali neúplné žádosti, vyzveme k doplnění
(duben).

Schvalování a proplácení těchto žádostí bude probíhatSchvalování a proplácení těchto žádostí bude probíhat
kontinuálně.

Průběžně bude prováděna důsledná kontrola připravených i
realizovaných projektů.



Vyhodnocujeme závěry interních i externích auditů a pracujeme
na stabilizaci SFŽP.

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
situace a výhled

na stabilizaci SFŽP.

Hlavní prioritou je zvládnutí programu Zelená úsporám a úspěšné
dočerpání Operačního programu Životní prostředí.

Nevzdáváme se myšlenky transformace SFŽP na zelenou banku,
tento projekt je stále živý a budeme jej realizovat jakmile poleví
nápor spojený s řešením programu Zelená úsporám.



XV. výzva

od 4. ledna 2010 do 30. června 2011

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
aktuálně otevřené výzvy

od 4. ledna 2010 do 30. června 2011

Alokace 8 mld. Kč – z toho 6 mld. Kč na projekty vedoucí ke
zkvalitnění nakládání s odpady (PO4) a 2 mld. Kč na snižování
emisí (PO2)

Na co je možné čerpat v rámci XV. výzvy?

Regionální systémy pro mechanickou a biologickou úpravuRegionální systémy pro mechanickou a biologickou úpravu
komunálních odpadů (MBÚ)

Zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů



Na co je možné čerpat v rámci XV. výzvy?

Rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích i velkých

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
aktuálně otevřené výzvy

Rekonstrukce a úpravy zvláště velkých spalovacích i velkých
nespalovacích stacionárních zdrojů, které sníží emise zejména
NOx, SO2 a prachových částic a současně vytvoří nové kapacity na
spoluspalování odpadu (např. náhrada kotle, rekonstrukce
spalovací komory, instalace filtrů, měření emisí)



XVIII. výzva

kontinuálně od 1. března 2010 do 30. června 2011

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
aktuálně otevřené výzvy

kontinuálně od 1. března 2010 do 30. června 2011

alokace celkem 1 mld. Kč – na velké projekty na udržitelné
využívání zdrojů energie (PO3)

Na co je možné čerpat v rámci XWIII. výzvy?

Výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, resp.
zdrojů tepla využívajících OZE.

Výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE
pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

Výstavby a rekonstrukce malých vodních elektráren.



Na co je možné čerpat v rámci XWIII. výzvy?

Výstavba elektráren spalujících biomasu.

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
aktuálně otevřené výzvy

Výstavba elektráren spalujících biomasu.

Výstavba větrných elektráren.

Výstavba geotermálních elektráren.

Instalace kogeneračních zařízení spalujících bioplyn, skládkový
a kalový plyn, bioplynové stanice

Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu.Instalace kogeneračních zařízení využívajících pevnou biomasu.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla z geotermální energie.



XXIII. výzva

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
aktuálně otevřené výzvy

od 13. září 2010 do 31. května 2011

alokace 4 mld. Kč na pro projekty zaměřené na zlepšování kvality
ovzduší a snižování emisí v Moravskoslezském kraji

XXIV. výzva

od 1. listopadu 2010 do 29. července 2011

alokace 4 mld. Kč pro projekty zaměřené na zlepšování kvalityalokace 4 mld. Kč pro projekty zaměřené na zlepšování kvality
ovzduší a snižování emisí ČR mimo Moravskoslezský kraj



Na co je možné čerpat v rámci XXIII. a XXIV. výzvy?

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
aktuálně otevřené výzvy

Výstavba nových centrálních zdrojů tepla včetně nově
budovaných rozvodů a rozšíření stávajících.

Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje.

Výsadba a regenerace izolační zeleně.

Ekologizace provozů průmyslových a energetických podniků.

Samosběrné nebo kropící vozy.Samosběrné nebo kropící vozy.

Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší
v celorepublikovém měřítku (zejména monitorovací sítě).



Připravujeme otevření výzev pro druhou polovinu čerpání z OPŽP,
výzvy budou otevřeny ve všech důležitých oblastech:

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
výhled

výzvy budou otevřeny ve všech důležitých oblastech:

omezování rizika povodní

zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí

obnovitelné zdroje energie a úspory

zkvalitnění nakládání s odpady

odstranění starých ekologických zátěží

zlepšování stavu přírody a krajinyzlepšování stavu přírody a krajiny

Vyjednáváme s EK podporu pro alternativní dopravu, která by
pomohla řešit problémy se znečištěním z dopravy v obcích.



DĚKUJI ZA POZORNOST


