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thanks to agreements with national research
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program

• Poland was the fifth largest recipient of EIB
Group financing for EU countries after Italy,
Spain, France and Germany

Nové obnovitelné
zdroje v energetice
(RES+)

Strong activity with a sharper environmental angle

With €5.4 billion in overall financing, 2019 was another strong year for the European Investment Ban
in Poland. For the second year in a row, Poland was the fifth largest recipient of EIB Group financing a
countries. It also came fifth for loans approved under the Investment Plan for Europe (Juncker Plan). Th
financing represents more than 1% of Poland’s GDP, above the EU average of 0.35%.

Loans to public and private counterparties (both large and small) granted by the EIB amounted to
while the European Investment Fund (EIF), the bank's subsidiary dedicated to small businesses, prov
€1.1 billion in guarantees and equity investments. The EIB and EIF thus provided Poland's SMEs w
support of close to €2 billion. On the innovation front, €480 million went to the Polish Academy of
with national science and research centres in Krakow and Warsaw. Climate action accounted for around
Group’s financing, in line with the Group's global level last year.

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Státní fond“), jako

zprostředkovatel Programu „Nové obnovitelné zdroje v energetice

(RES+)“ (dále jen „Program“) financovaného z prostředků Moderni-

začního fondu, vyhlašuje výzvu pro předkládání projektových záměrů
z uvedeného Programu. Předložení projektového záměru je povin-

ným krokem potenciálních žadatelů, kteří plánují předložení žádosti

o podporu z prostředků Modernizačního fondu. Výzva neslouží k výběru a financování předkládaných projektových záměrů a není tak
omezena alokací finančních prostředků.

Projektové záměry by měly vycházet z návrhu podmínek pro přípravu

Programu, zveřejněných zde. Další informace o podmínkách a formách

financování, příp. ostatních podmínkách způsobilosti výdajů a administrace

žádostí, budou předmětem vlastních výzev k předkládání žádostí o podporu
z prostředků Modernizačního fondu.

Česká republika se v rámci Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a kli-

matu zavázala přispět ke splnění ambiciózních evropských cílů, týkajících se
navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, podílem 16,9% určených pro
výrobu elektřiny. Současně je záměrem dosáhnout požadovaného energetického mixu těchto obnovitelných zdrojů při splnění očekávaných kapacit

a instalovaného výkonu. S ohledem na klimatické, geologické a geografické
podmínky České republiky, ale rovněž ve vztahu k ekonomické návratnosti
energetických projektů, je největším potenciál spatřován v solární energii.

Podpora těchto zdrojů musí být ovšem prováděna s ohledem na další okolnosti, které přispějí zejména ke stabilitě dodávek energie, energetické bez-

pečnosti a cenové stability. Veškerá opatření je potřeba provádět v kontextu
ostatních technologických, ekonomických, či právních okolností, s možností
flexibilní reakce na specificky otevřený a provázaný sektor energetiky.

Výzva k předkládání projektových záměrů / Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)

1. Účel výzvy
Výzva je určena pro předkládání investičních záměrů potenciálních žadatelů, kteří
jejich prostřednictvím informují Státní fond o zájmu získat finanční podporu

z prostředků Modernizačního fondu. Předkládané záměry poskytují základní

informace o budoucím žadateli, technickém řešení projektu, předpokládaném
financování a jeho rozložení v letech a o očekáváné formě a výši podpory.

2. Oblasti a aktivity pro předkládání
projektových záměrů
Projektové záměry, předkládané v rámci této výzvy, by měly identifikovat

plánovaná opatření, která jsou zaměřena na instalaci nových nepalivových
zdrojů obnovitelné elektřiny. Může se tedy jednat o opatření a aktivity
zaměřené zejména na:

● instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního
energetického hospodářství:

– fotovoltaické elektrárny (FVE)1,

– geotermální zdroje energie (GTE)

Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze
jako součást komplexního projektu FVE, systémy pro akumulaci tepelné
energie jako součást komplexních projektů GTE.

3. Přínosy projektových záměrů
Projektové záměry předkládané v rámci této výzvy by měly identifikovat
investiční návrhy navazujících projektů s cílem dosažení přínosů ve:
a) snížení emisí CO2 ekv. (t/rok)

b) snížení spotřeby primární neobnovitelné energie (MWh/rok)
c) instalovaný výkon elektrické energie z OZE (MW)
d) výroba energie z OZE (MWh/rok)

e) akumulace elektrické energie vyrobené z OZE (MW)
V rámci implementace projektů bude rovněž sledováno množství odstraněných emisí vybraných znečišťujících látek.

1

projekty, které mohou být sou-

časně podporovány z Operačního
programu Technologie a aplikace
pro konkurenceschopnost

(OP TAK), budou financovány

až po vyčerpání alokace OP TAK
( jedná se např. o FVE integrovaných do budov nebo projekty

VTE a MVE mimo hl. m. Prahu).
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4. Oprávněný předkladatel projektového
záměru
Projektové záměry mohou předložit právnické a fyzické osoby, které jsou
/ budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny), udělené v souladu se Zákonem 458/2000 o podmínkách

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně

některých zákonů (energetický zákon), prostřednictvím Vyhlášky č. 8/2016 Sb.
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických
odvětvích.

Způsobilí žadatelé jsou výrobci elektřiny podle čl. 10c Směrnice 2003/87/ES

ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES,
v platném znění i žadatelé mimo tuto kategorii.

5. Minimální a maximální výše investičních
záměrů předkládaných v rámci této výzvy
Bez finančního omezení.

6. Způsob a forma pro předkládání
projektových záměru
Projektový záměr a informace o plánovaných investicích se předkládá

vyplněním formuláře „Projektový záměr pro předložení projektové žádosti
a získání finanční podpory z prostředků Modernizačního fondu“, který je

ke stažení zde. Ve fázi předkládání projektových záměrů nejsou vyžadovány žádné povinné přílohy, bude-li to však nutné z důvodu podání dalších

informací o plánovaném projektu, mohou být ze strany Státního fondu požadovány dodatečné informace upřesňující předkládaný investiční návrh.
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7. Termíny pro předkládání projektových
záměrů?
Tato výzva je vyhlášena 30. listopadu 2020 a projektové záměry mohou
být předkládány po celou dobu jejího zveřejnění, nejpozději však
do 1. února 2021 (12:00 hod).

Projektový záměr je možné podat v uvedeném termínu výhradně elektronicky, prostřednictvím vyplněného formuláře „Projektový záměr pro
předložení projektové žádosti a získání finanční podpory z prostředků

Modernizačního fondu“, který je potřeba vyplněný odeslat na emailovou
adresu epodatelna@sfzp.cz. Jako předmět emailu uveďte „Projektový

záměr do programu RES+“

Případné dotazy prosím zasílejte na adresu modernizacni.fond@sfzp.cz
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