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ÚVODNÍ INFORMACE

Vážená paní, vážený pane,
zasílám Vám stručný přehled dotačních možností z oblasti zlepšování kvality ovzduší, kterých bude možné
v programovacím období 2014 – 2020 dosáhnout. Veškeré informace v auditu uvedené odpovídají schválené
verzi Programového dokumentu 2014 – 2020 a aktuální platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory
z OPŽP 2014 – 2020, které ovšem budou do data příjmu žádostí ještě aktualizovány. Aktuálně je otevřen příjem
žádostí pro projekty z této oblasti, jelikož se dle zveřejněného střednědobého harmonogramu výzev do roku
2018 bude jednat o poslední výzvu, je tak nejvyšší čas začít s přípravou projektů, aby byly připraveny na podání
žádosti v rámci stávající výzvy. V průběhu příprav projektu jsme Vám schopni doporučit vhodný postup, který
maximalizuje Vaše šance na získání dotace. Společnost RENARDS dotační s.r.o. patří mezi špičku na trhu
v oblasti dotačního poradenství, čehož jsou Vám důkazem přiložené referenční projekty.
Pokud Vás některá z níže uvedených dotačních možností zaujme, rád se s Vámi osobně setkám a projednám
veškeré nezbytné detaily.

RENARDS DOTAČNÍ, s.r.o.
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Web:

Vídeňská 7, 639 00 Brno
28337361
CZ28337361
210 227 82 13 / 2700; Uni Credit Bank Czech Republic a.s.
www.renards.cz

Skupina RENARDS je špičkou českého dotačního poradenství, pokrývá kompletní spektrum dotačních oblastí a
v každé z nich se může pochlubit prestižními referencemi. Mluví za nás více než desetiletá historie, přes 15
miliard korun dotací získaných pro naše klienty, mnoho nejlepších projektů v rámci jednotlivých výzev a
významně nadprůměrná úspěšnost dotačních žádostí.
Za dobu, kterou se věnujeme profesionálnímu dotačnímu poradenství, jsme navázali řadu strategických
partnerských vazeb, a jsme proto schopni zajistit kompletní službu od první bezplatné analýzy Vašeho
projektového záměru, přes zpracování dotační žádosti, zajištění projektové dokumentace, energetických
posudků, ekonomicko-finančních analýz, administrace výběrového řízení až po poskytnutí dotačního
managementu zaručujícího bezproblémové vyplacení dotace na Váš účet. Pojištění profesní odpovědnosti je
přitom samozřejmostí. To vše s komfortem jediné hlavní kontaktní osoby, avšak s odborností širokého týmu
specialistů.
Značka RENARDS je proto mezi našimi klienty vnímána jako komplexní a profesionální řešení dotací. Důkazem
je fakt, že pro většinu našich klientů jsme zpracovali více než jednu dotační žádost - s naší službou jsou
spokojeni a my je rádi pravidelně informujeme o dotačních možnostech, které by mohly rozvinout právě jejich
specifické záměry. Společně je potom připravujeme a realizujeme.

Kontaktní osoba pro tuto zakázku
Ing. Petr Novotný

.
.
Ing. Martina Musilová .
.

novotny@renards.cz . 722 222 772
vedoucí oddělení životního prostředí
musilova@renards.cz . 733 130 828
projektový manažer oddělení životního prostředí
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Snížení emisí ze stacionárních zdrojů

KDO může žádat?


podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající a další.

NA CO lze získat podporu?


pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX,
SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů, ostatních stacionárních zdrojů a stacionárních zdrojů emitujících
těkavé organické látky;



náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů, ostatních stacionárních zdrojů a stacionárních zdrojů
emitujících těkavé organické látky za účelem snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC;



omezování prašnosti z plošných zdrojů (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení);



pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.

KDY lze žádat?


od 14. 8 – 13. 11. 2015.

KOLIK lze získat?


lze získat až 85 % ze způsobilých veřejných výdajů v případě čerpání podpory de minimis (do 200 000 Euro),
v ostatních případech bude výše dotace ponížena v závislosti na typu projektu a druhu veřejné podpory;



v případě realizace opatření na výměnu lokálního zdroje tepla v objektech nenapojených na soustavu zásobování
tepelnou energií (SZTE) lze získat max. 60 % ze způsobilých veřejných výdajů (do 200 000 Euro), v ostatních případech
bude výše dotace ponížena v závislosti na druhu veřejné podpory;



pro opatření realizovaná za účelem snižování emisí se nejvíce nabízí využití veřejné podpory (článek 36 GBER), která
je poskytována pro podniky, které dosáhnou vyšší úrovně ochrany životního prostředí, její výše je 55 % pro velké
podniky, 65 % pro střední podniky a 75 % pro malé podniky ze způsobilých výdajů projektu, přičemž od způsobilých
výdajů budou odečteny výdaje na opatření, které by žadatel musel realizovat, aby dosáhl limitů norem EU.

CO zvážit?


při realizaci jednotlivých opatření je kladen důraz na aplikaci pokročilých nejlepších dostupných technik (BAT), je-li to
pro projekt relevantní, stacionární zdroje, na které se vztahuje směrnice o průmyslových emisích 2010/75/EU, budou
podporovány pouze v případě dosažení nižší poloviny intervalu hodnot dle BAT;



u opatření týkajících se náhrady nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů nebo pořízení dodatečných
technologií a změny technologických postupů u spalovacích stacionárních zdrojů musí střední zdroje po realizaci
3
projektu plnit požadavek na maximální koncentraci 400 mg/m SO2;



při realizaci opatření na výměnu lokálního zdroje tepla za nízkoemisní je možná výměna zdroje tepla využívajícího
pevná paliva za zdroj na pevná paliva s minimálními emisemi, na zemní plyn (kondenzační plynové kotle), tepelná
čerpadla plynová a elektrická, případně za kogenerační jednotky, přičemž pokud je zdroj napojen na SZTE, nemůže
dojít k jeho odpojení;
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minimální způsobilé výdaje projektu jsou 100 000 Kč bez DPH a při hodnocení musí projekt získat alespoň 30 bodů
z technicko-ekologických kritérií, přičemž k čím většímu snížení emisí dojde, tím vyšší bodové ohodnocení projekt
získá, a tím vyšší bude šance na získání dotace;



realizací opatření ke snížení NH3 z chovů hospodářských zvířat musí dojít k určitému min. snížení dle typu projektu;



součástí příloh předkládaných k žádosti o dotaci bude nutné doložení projektové dokumentace ve stupni pro stavební
povolení a environmentálního vyhodnocení projektu, které zpracuje Vámi vybraná autorizovaná osoba dle § 32
zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, tudíž je třeba vzít v úvahu také čas na přípravu těchto dokumentů.

NA KOHO je možné se obrátit?
Ing. Petr Novotný . novotny@renards.cz . 722 222 772

Ing. Martina Musilová . musilova@renards.cz . 733 130 828
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ZÁVĚREM

Naší prací je říkat složité věci jednoduše. Takto jsme přistoupili také k výše uvedenému přehledu dotačních
příležitostí. Berte ho proto jako podklad k prvotnímu zamyšlení nad možností využití dotace pro realizaci
Vašeho záměru. Rád se s Vámi osobně setkám a rozvedu jednotlivé možnosti do nezbytných detailů. Každý
projekt je unikátní a u každého je proto třeba věnovat pozornost jiným okolnostem.

S přáním příjemného dne,

Ing. Petr Novotný
vedoucí oddělení životního prostředí
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REFERENČNÍ PROJEKTY

EKOLOGIZACE ZDROJE TEPLÁRNA CHOMUTOV
Investiční náklady:

445 402 068 Kč

Výše dotace:

117 977 441 Kč

Míra dotace:

40 % ze způsobilých výdajů

Žadatel:

ACTHERM, spol. s.r.o.

Program:

Operační program Životní prostředí,
PO 2 Omezování emisí

Popis projektu: Předmětem projektu byla rekonstrukce kotle K1 a ekologizace a modernizace kotle K3, DENOX,
odsíření, filtr a pneudoprava produktu odsíření na složiště v areálu společnosti ACTHERM, spol. s.r.o.
Předmět zakázky: Společnost RENARDS poskytla žadateli následující služby: vypracování žádosti pro přidělení
podpory ze strukturálních fondů, administrace povinných příloh k vydání Smlouvy a Rozhodnutí o poskytnutí
dotace mezi žadatelem a poskytovatelem dotace, administrace profinancování dotace, zpracování
Závěrečného vyhodnocení akce a konzultační poradenství v průběhu realizace projektu.

REKONSTRUKCE ČIŠTĚNÍ SPALIN LINKY 3
Investiční náklady:

9 437 758 Kč

Výše dotace:

3 734 070 Kč

Míra dotace:

64 % ze způsobilých výdajů

Žadatel:

EKOTERMEX, a.s.

Program:

Operační program Životní prostředí,
PO 2 Omezování emisí

Popis projektu: Účelem rekonstrukce je zlepšit odlučování tuhých znečišťujících látek (TZL) a oxidu siřičitého
(SO2) ze spalin, které vznikají při spalování odpadu a podpůrného paliva (zemního plynu) na stávající lince 3
(HO II) v pyrolýzní komorové peci GG 24 s termoreaktorem TR 24.
Předmět zakázky: Společnost RENARDS poskytuje žadateli následující služby: administrace povinných příloh k
vydání Smlouvy a Rozhodnutí o poskytnutí dotace mezi žadatelem a poskytovatelem dotace, administrace
profinancování dotace, zpracování Závěrečného vyhodnocení akce a konzultační poradenství v průběhu
realizace projektu.
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