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Podpora:

a) zpracování akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, příp. jeho
aktualizace

b) organizace Místních dnů pro klima a energii

c) zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce apod.
(dle typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek

• Příjem žádostí: od 14. 2. 2022 do 8. 8. 2022 nebo do vyčerpání alokace
• Dokončení projektů: nejpozději do 15. 12. 2024
• Žadatelé: obce, dobrovolné svazky obcí, MAS
• Výše podpory: max. 80 % způsobilých výdajů pro a) a b); max. 50 % pro c); 

max. 2 mil. Kč na jeden projekt
• Jednokolová nesoutěžní výzva
• Alokace 10 mil. Kč

Pakt starostů – Výzva č. 13/2021 NPŽP



Podmínky výzvy:

a) Žadatel musí přistoupit k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle
oficiální evidence na webových stránkách Paktu starostů a primátorů.

b) Žadatel, resp. příjemce podpory, je povinen po dvou letech od
schválení SECAP předložit monitorovací zprávu o plnění SECAP
kanceláři Paktu starostů a primátorů, MŽP a Fondu.

c) Zpracovaný SECAP bude mít obsahovou strukturu dle výzvy.

d) V rámci této výzvy může každý žadatel podat pouze jednu žádost.
Projekt obsahující realizaci podporované aktivity a), tj. zpracování
Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, případně jeho
aktualizaci, musí zároveň obsahovat i realizaci podporované aktivity
b), tj. organizaci Místních dnů pro klima a energii, a naopak. Podporu
v rámci podporované aktivity c) je možné čerpat pouze v kombinaci s
podporovanými aktivitami a) a zároveň b).

Pakt starostů – Výzva č. 13/2021 NPŽP



Podpora snížení emisí ze stacionárních zdrojů:

a) pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých
kovů - olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti

b) pořízení technologií a změny technologických postupů vedoucích ke
snížení emisí pachových látek

• Příjem žádostí: od 15. 1. 2022 do 15. 1. 2023 nebo do vyčerpání alokace
• Dokončení projektů: nejpozději do 31. 12. 2025
• Žadatelé: obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající,  

obce, kraje a další subjekty definované v článku 3 výzvy
• Výše podpory: max. 60 % způsobilých výdajů; max. 10 mil. Kč na jeden projekt
• Jednokolová nesoutěžní výzva
• Alokace 30 mil. Kč

Snížení emisí – Výzva č. 14/2021 NPŽP



Podmínky výzvy:

a) Podpora je poskytována na opatření, která jsou realizována nad
rámec podmínek provozu stanovených zákonem o ochraně ovzduší
a případně zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci pro
zařízení s integrovaným povolením.

b) Podpora není poskytována na projekty, kde zdroj znečišťování
ovzduší, na který je žádána podpora, není provozován nebo nesplňuje
podmínky vyplývající ze zákonů uvedených v písm. a).

c) V případě předmětu podpory a) musí instalovaná technologie
garantovat snížení emisí těžkých kovů minimálně o 60 %.

d) V případě předmětu podpory b) musí instalovaná technologie
garantovat snížení emisí pachových látek minimálně o 40 % a musí se
jednat o technické řešení vhodné pro daný typ stacionárního zdroje.

Snížení emisí – Výzva č. 14/2021 NPŽP



Podmínky výzvy:

e) V případě předmětu podpory b) musí být evidováno a doloženo
alespoň jedno podání stěžovatelů za období od 1. 1. 2018 do dne
vyhlášení výzvy (stížnosti, podněty, nebo petice) orgánům státní
správy vůči emisi pachových látek ze stacionárního zdroje.

f) V případě předmětu podpory b) musí být ve vzdálenosti do 500 m od
zdroje zápachu alespoň 1 objekt, který je v době podání žádosti
zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům, stavba
pro rodinnou rekreaci nebo objekt k bydlení. Objekt musí být
využíván k trvalému rodinnému bydlení.

h) Pro každý předmět podpory, tj. a) i b), je nutno podat samostatnou
žádost.

Snížení emisí – Výzva č. 14/2021 NPŽP



Žádost Akceptace

Rozhodnutí Smlouva

ŽoP ZVA

Cyklus administrace žádosti



Státní fond životního prostředí České republiky
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4,
tel.: +420 267 994 300

www.sfzp.cz • zelená linka 800 260 500 • dotazy@sfzp.cz

Děkuji za pozornost.

Ing. Michal Slezák
Odbor realizace Národních programů

Státní fond životního prostředí ČR
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