Výzva č. 3/2016 PU – aktualizace č. 1
k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

na zvýhodněné zápůjčky SFŽP
vyhlášená podle Směrnice MŽP č. 8/2017 k dotačním výzvám OPŽP 2014–2020 pro
specifický cíl 5. 1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie (dále jen „Výzva“)

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje v souladu se Směrnicí MŽP č. 8/2017 o poskytování
zvýhodněných zápůjček ze Státního fondu životního prostředí České republiky, čl. 3, bod 5 aktualizaci
Výzvy:
1)

Nově lze půjčku lze čerpat i na tu část výdajů projektu, která odpovídá věcně způsobilým
nadlimitním výdajům (dále jen „VZNV“) definovaným v podobě:
a)

navýšení výdajů projektu na základě výběrových řízení na dodavatele prací, služeb a dodávek,
které nelze podpořit z důvodu stanoveného limitu maximální možné dotace OPŽP;

b)

rozdílu věcně způsobilých výdajů projektu (dále jen „CZV“) a limitu pro stanovení finančně
způsobilých CZV (a výše dotace OPŽP podle PrŽaP) u konkrétních výdajových položek projektu;

c)

půjčku připadající na VZNV lze poskytnout při respektování principů 3E a na základě posouzení
a odsouhlasení Fondem;

d)

půjčku připadající na VZNV lze čerpat, pouze pokud je ve Smlouvě mezi SFŽP a příjemcem
vyčíslena samostatnou částkou schválenou za Fond, a to jednorázově po ukončení čerpání
půjčky při splnění výše uvedených podmínek.

2)

Půjčku lze nově poskytnout v souladu s PrŽaP pro žadatele využívající kombinaci podpory projektu
z OPŽP a metody EPC (Energy Performance Contracting) za těchto podmínek:
a)

příjemce uzavře smlouvu s oprávněným poskytovatelem energetických služeb (dále jen
„ESCO“) podle 406/2000 Sb. zákona o hospodaření energií, § 2 p) ve spojení s § 10 e), (dále jen
„smlouva s ESCO“);

b) smlouva s ESCO bude obsahovat explicitní závazek ESCO s vyčíslením garantovaných
energetických úspor v letech, a to v měrných jednotkách a v Kč, součástí smlouvy ESCO budou
sankce za případné nedosahování garantovaných úspor;
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c)

dotace OPŽP a půjčka SFŽP může při dodržení podmínek výzvy pokrýt až 100 % CZV projektu,
půjčku lze použít i na VZNV;

d) realizaci stavební a technologické části projektu ESCO průběžně fakturuje příjemci, formou ŽoP
je podíl dotace a půjčky průběžně proplácen příjemci podle PrŽaP a této Výzvy;
e) ve fázi provozování projektu příjemce může využít realizované finanční úspory pro splácení
půjčky SFŽP.
3)

Ukončení příjmu žádostí o půjčku je nově stanoveno na 31. 12. 2019, popřípadě vyčerpáním alokace
Výzvy.

4)

Ostatní ustanovení Výzvy č. 3/2016 PU zůstávají v platnosti.

V Praze dne 17. července 2018

Mgr. Richard Brabec
ministr životního prostředí
podepsáno elektronicky
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