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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

pro předložení projektové žádosti a získání finanční podpory z prostředků 

MODERNIZAČNÍHO FONDU 

PROGRAM:    Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS 

         (ENERG ETS) 

NÁZEV ŽADATELE: 

IČO: 

ADRESA ŽADATELE: 

KONTAKTNÍ OSOBA: e-mail:

NÁZEV PROJEKTU: 

TITLE OF THE PROJECT 

uveďte název projektu  

anglicky 

LOKALITA REALIZACE PROJEKTU: kraj: 

NAVRHOVANÝ ZÁMĚR PROJEKTU: 

vyberte opatření, příp. popište
předpokládané období realizace

od – do   (mm/rrrr) 

        - 

        - 

        - 

1. Informace o žadateli

2. Informace o záměru projektu
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POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU: 

stávající zdroj energie vztažený k navrhovaným opatřením 

současná roční spotřeba energie (průměr za poslední 3 roky) za daný proces/y GJ

současná roční produkce CO2ekv (průměr za 3 roky) za daný proces/y tCO2 ekv 

komentář 

POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU ŘEŠENÍ: 

zdroj energie po realizaci navrhovaných opatření 

odhadovaná roční spotřeba energie po realizaci opatření GJ

odhadovaná roční produkce CO2ekv po realizaci opatření tCO2 ekv 

Uveďte souhrnný popis navrhovaného řešení 

PŘÍNOS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ: 

roční úspora energie po realizaci opatření GJ

roční úspora CO2ekv po realizaci opatření tCO2 ekv 

FÁZE A STUPEŇ PŘIPRAVENOSTI PROJEKTU 

Navrhované řešení je ve stavu: 

komentář (je-li relevantní, uveďte rovněž, zdali projekt prošel posouzením z hlediska pravidel veřejné podpory) 



tis. Kč 
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INDIKATIVNÍ ROZPOČET a FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

     (uveďte předpokládané náklady bez DPH) 

tis. Kč 

tis. Kč 

CELKEM  tis. Kč 

Předpoklad financování v letech 

% tis. Kč 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

    nad 2030 

            CELKEM 

Předpokládaná forma financování a výše podpory

forma financování / podpory    předpokládaná výše 

%   tis. Kč 

v případě jiné formy financování, uveďte 
příp. uveďte informaci k očekávané 

formě a výši podpory
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Jméno a příjmení1     Datum       Elektronický podpis 

1   statutární zástupce instituce nebo zplnomocněný zástupce 

3. Podpis
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