Stručná referenční příručka
Příležitosti k financování Opatření pro lokální klima a energie (2014-2020)

Evropské strukturální a
investiční fondy

Evropské programy
financování

Podpora při
vypracovávání projektů

Nástroje finančních
institucí

Alternativní plány
financování

ERDF

LIFE

ELENA EIB

EFSI

EPC

Fond soudržnosti

Městská inovativní
opatření

ELENA KfW

Obecní půjčky

Crowdfunding

ESF

Fond aktivity CIVITAS

Horizon 2020 Výzva EE22

Deep Green (PF4EE)

Zvýhodněné úvěry, záruky

EAFRD

URBACT III

JASPERS

NCFF

Revolvingové úvěrové
fondy

EMFF

Územní spolupráce

EEEF

On-bill financování

Podání žádosti o ESIF:

Horizon 2020

Zelené komunální
dluhopisy

CLLD
Vývoj SEAP / SECAP

ITI

Budování kapacit / najímání expertů / příprava životaschopných
(bankou akceptovatelných) projektů a investic

Finanční nástroje (dříve

Realizace SEAP / SECAP (tvrdá opatření)

JESSICA)

Poradenství v oboru
finančních nástrojů
(finanční kompas)

Realizace SEAP / SECAP (mírná opatření, například osvětová
činnost, zapojení zúčastněných stran)

Informační služby

Evropské centrum pro
investiční poradenství

Evropské strukturální a investiční fondy
Evropský fond pro regionální
rozvoj (ERDF)

Fond soudržnosti (CF)

Příjemci

- Místní, regionální a celostátní
orgány
- Sociální, kulturní a vzdělávací
instituce
- Nevládní organizace
- Společnosti, malých a středních
podniků a sdružení

Zúčastněné
země

EU- 28

Oblasti zájmu
(v závislosti na
Operačních
programech)

- RES, inteligentní rozvodné
systémy a infrastruktura EE
- Výzkum, inovace a informační a
komunikační technologie (ICT)
- Konkurenceschopnost malých a
středních podniků
- Nízkouhlíkové hospodářství
- Přizpůsobování se změně klimatu
a řízení rizik
- Ochrana životního prostředí a
účinné využívání zdrojů
- Udržitelná doprava

- Energie: využití obnovitelných
zdrojů a energetická účinnost
- Nízkouhlíkové hospodářství
- Přizpůsobování se změně
klimatu, prevence a řízení rizik
- Ochrana životního prostředí a
účinné využívání zdrojů
- Udržitelná doprava
- Institucionální kapacita

Typ
financování

- Granty (spolufinancování)
- Finanční nástroje: záruky, půjčky,
(kvazi) kapitálové účasti a další
rizikové mechanismy, případně s
podporou technické asistence.
- Programy evropské územní
spolupráce (viz str. 4)

Řídicí
struktura a
koordinace

Další
informace

Evropský sociální fond
(ESF)

Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova (EAFRD)

Evropský námořní a
rybářský fond (EMFF)

- Místní a regionální orgány

- Místní, regionální a celostátní
orgány
- Pracovníci a zaměstnavatelé
org.
- Nevládní organizace
- Firmy

- Místní úřady a správní orgány
- Sociální, kulturní a vzdělávací
instituce
- Nevládní organizace
- Společnosti, malých a středních
podniků a sdružení

- Místní úřady
- Sociální, kulturní a vzdělávací
instituce
- Nevládní organizace
- Společnosti, malých a středních
podniků a sdružení

BG, HR, CY, CZ, EE, EL, HU,
LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK a SI

EU-28

EU-28

EU-28 (alokace závisí na rybářském
průmyslu)

- Udržitelnost, kvalita a mobilita
pracovních sil
- Sociální začleňování, boj proti
chudobě a diskriminaci
- Vzdělání
- Institucionální kapacita

- Inovace v zemědělství, lesnictví a
venkovských oblastech
- Udržitelné zemědělství, lesní
hospodářství a účinné využívání
zdrojů
- Nízkouhlíkové hospodářství
- Chudoba a sociální začleňování
- Adaptace na změnu klimatu

- Inteligentní a udržitelný rybolov
(zmírňování změny klimatu a
energetická účinnost, adaptace
na změnu klimatu)
- Inovativní vodní hospodářství
(eko-management)
- Strategie Komunitně vedeného
místního rozvoje (viz CLLD P.2)
- Udržitelný a inkluzívní územní
rozvoj komunit závislých na
odvětví rybolovu
- Diverzifikace místní ekonomiky za
účelem zajištění udržitelného
rozvoje přímořských regionů

- Granty
- Finanční nástroje: záruky,
půjčky, (kvazi) kapitálové
účasti a další rizikové
mechanismy, případně s
podporou technické asistence
- Nepřímé financování (např.
půjčky, rizikový kapitál a
předstartovní financování)

- Granty
- Finanční nástroje: záruky,
půjčky, (kvazi) kapitálové
účasti a další rizikové
mechanismy, případně s
podporou technické asistence
- Nepřímé financování (např.
půjčky, rizikový kapitál a
předstartovní financování)

- Granty
- Finanční nástroje: záruky, půjčky,
(kvazi) kapitálové účasti a další
rizikové mechanismy, případně s
podporou technické asistence

- Granty
- Finanční nástroje: záruky, půjčky,
(kvazi) kapitálové účasti a další
rizikové mechanismy, případně s
podporou technické asistence

- Celostátní nebo regionální řídicí
orgány
- DG REGIO

- Celostátní nebo regionální
řídicí orgány
- DG REGIO

- Celostátní nebo regionální
řídicí orgány
- DG REGIO
- DG EMPL

- Celostátní nebo regionální řídicí
orgány
- DG REGIO
- DG AGRI

- Celostátní nebo regionální řídicí
orgány
- DG MARE

Průvodce operačními programy
Příklady projektů
Kontaktování řídicích orgánů
Nařízení o společných ustanoveních

Průvodce operačními programy
Příklady projektů
Technický průvodce energetické
renovace budov prostřednictvím
financování z Fondu soudržnosti
Kontaktování řídicích orgánů
Nařízení o společných
ustanoveních

Příklady projektů
Seznam příjemců
Kontakty
Nařízení o společných
ustanoveních

Příklady projektů
Národní ministerstva pro zemědělství
Nařízení o společných ustanoveních

Hlavní webové stránky
Kontaktování řídicích orgánů
Seznam kontaktů ke dni 08/05/14
Nařízení o společných ustanoveních

Žádost o finance z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF):
Komunitně vedený místní rozvoj
(CLLD)

Integrované územní investice (ITI)

Všechny ESI fondy lze použít v ucelených balíčcích na místní, regionální nebo celostátní úrovni prostřednictvím
územních integrovaných nástrojů, jako jsou například Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a Integrované územní
investice (ITI). Oba prostředky lze kombinovat díky přesahu některých jejich prvků v závislosti na daném Operačním
programu. Poskytují finanční prostředky na městské či jiné územní strategie prostřednictvím kombinovaných investic
z více než jedné prioritní osy jednoho či více Operačních programů (především ERDF, ESF a FS, ovšem doplněné o
EAFRD a EMFF).
Příjemci

Zúčastněné země

Oblasti zájmu
(v závislosti na
Operačních
programech (OP))

Průměrná velikost
projektu

Řídicí struktura a
koordinace

Další informace

Je možné, aby finanční nástroje působily ve všech evropských
a strukturálních fondech a tematických prioritách v
programovém období 2014-2020. Příkladem tohoto druhu
finančních nástrojů, které lze vyvíjet, je Fond urbanistického
rozvoje (UDF). UDF může investovat do PPP projektů a
dalších integrovaných projektů pro udržitelný urbanistický
rozvoj.
- Orgány veřejné správy (včetně místních a regionálních
úřadů)
- Komerční finanční instituce
- Státní orgán vytvořený pro konkrétní účel
- Majitelé investičních fondů
- Developeři
- Nevládní organizace
- atd.
Závisí na Operačním programu ESI Funds

- Místní akční skupiny tvořené veřejnými a
soukromými místními socioekonomickými zájmy, v
nichž na rozhodovací úrovni má každá ze skupin
více než 49% hlasovacích práv.

- Místní a regionální orgány
- Orgány místního rozvoje
- Nevládní organizace
(města, sub-regionální a místní
orgány by přinejmenším měly nést
zásadní odpovědnost za ITI)

Závisí na Operačním programu ESI Funds

BG, HR, CY, CZ, EE, EL, HU, LV,
LT, MT, PL, PT, RO, SK a SL

- Budování kapacit, vzdělávání a navazování
vzájemných kontaktů (networking) související se
strategiemi Komunitně vedeného místního rozvoje
(klimatická změna a přechod na nízkouhlíkovou
společnost)

- Institucionální kapacita
(víceúrovňová správa, budování
partnerství s místními subjekty,
sledování a vyhodnocovací
kapacita)
- Nízkouhlíkové hospodářství
- Přizpůsobování se změně
klimatu, prevence a řízení rizik
- Ochrana životního prostředí a
účinné využívání zdrojů
- Udržitelná doprava
Irelevantní

- Městská infrastruktura, včetně dopravy, vody/odpadní vody,
energie atd.
- Kulturní dědictví nebo památky, pro turistiku nebo jiné
udržitelné využití.
- Sanace průmyslových areálů,
- Kancelářské prostory pro malé a střední podniky, odvětví IT
anebo výzkum a vývoj,
- Univerzitní budovy, včetně lékařských, biotechnologických a
dalších specializovaných zařízení a zlepšení energetické
účinnosti

50 až 90% v závislosti na fondech ESI a regionech.

V závislosti na fondech ESI a
regionech je podporováno
prolínání s
místními/regionálními/národními a
jinými zdroji financování.

Spolufinancování a společné investice (od soukromého
sektoru) jsou vyžadovány Operačním programem pro přístup
ke zdrojům ERDF. Různé úrovně spolufinancování na úrovni
UDF nebo na úrovni konečných příjemců (na úrovni projektu).

Granty

Granty, splatná pomoc a finanční
nástroje
- Řídicí orgány
- DG REGIO, DG AGRI, DG
MARE, DG EMPL

Finanční nástroj (revolvingový fond), který poskytuje zejména
úvěry, ale také (kvazi) kapitálové účasti a záruky.
- Řídicí orgány
- DG REGIO, EIB a Rozvojová banka Rady Evropy (CEB)

Minimálně 3 mil. EUR na celé období financování (7
let)

Míra
spolufinancování

Typy financování

Finanční nástroje
(dříve JESSICA)

- Řídicí orgány
- DG REGIO, DG AGRI, DG MARE, DG EMPL

Pokyny pro Komunitně vedený místní rozvoj pro
lokální aktéry, Pokyny Komunitně vedený místní rozvoj
v Evropských strukturálních a investičních fondech
Iniciativy místního rozvoje ve venkovských oblastech

Pokyn k ITI (s příklady, jak
kombinovat CLLD a ITI)
Scénáře pro Integrované územní
investice

Revolvingové UDF se mohou lišit mechanismem a velikostí, v
závislosti na zeměpisném umístění a investičním záměru.

Poradenství v oboru
finančních nástrojů
(Fi-Compass, Finanční
kompas)

Fi-Compass je v rámci EU
hlavním poskytovatelem
poradenských služeb
týkajících se finančních
nástrojů využívajících ESIF a
s poskytovatelů
mikrofinancování v rámci
Programu pro zaměstnanost
a sociální inovace (EaSI).
Poradenské služby
poskytované FI Compass
pomáhají Řídícím orgánům,
poskytovatelům
mikrofinancování EaSI a
dalším zúčastněným třetím
stranám, jako jsou finanční
zprostředkovatelé.

Fi-Compass nabízí činnosti
související s budováním
kapacit v oblasti
koncipování, nastavení a
realizace finančních nástrojů
s využitím ESIF.
Poskytovaná podpora kryje
celý životní cyklus finančních
nástrojů, včetně distribuce
regulačního průvodce,
osvědčených postupů a
učebních pomůcek. FiCompass rovněž organizuje
semináře a workshopy
nabízející přímou podporu.

Webové stránky EIB o finančních nástrojích ESIF,
Webové stránky DG REGIO o finančních nástrojích

Více informací:
Webové stránky Fi-Compass

Evropské programy financování
LIFE
Opatření pro životní prostředí a klima

Městská inovativní opatření
(UIA)

Fond aktivity CIVITAS
Udržitelná mobilita

Příjemci

- Orgány veřejné správy
- SME (malé a střední podniky)
- Soukromé nekomerční organizace, nevládní organizace

- Místní úřady v sídlech s nejméně 50 tisíci obyvatel nebo
sdružení/uskupení místních úřadů, pokud celková výše
takto uskupených sídel dosahuje 50 tisíc (může se
jednat o přeshraniční uskupení; územní blízkost je však
velmi doporučována).

- Místní úřady
- Organizace jako provozovatelé dopravy, malé a střední
podniky, univerzity a nevládní organizace

Zúčastněné země

EU-28

EU-28

EU-28, AL, MK, IS, IL, KV, ME, NO, RS, CH, TR

První výzvy k předkládání návrhů (první uzávěrka
31/03/2016):
- Integrace migrantů a uprchlíků
- Pracovní místa a dovednosti v místní ekonomice
- Transformace energetiky
- Chudoba ve městech
Další výzvy budou rovněž zahrnovat následující témata:
přizpůsobování se změně klimatu, oběhové hospodářství,
bydlení, městská mobilita, ekologické zadávání zakázek,
přechod k digitální ekonomice, kvalita ovzduší a přírodní
řešení.

- Udržitelná městská mobilita
- Integrované plánování (plány udržitelné městské
mobility)
- Logistika nákladní dopravy ve městech
- Strategie řízení poptávky (např. omezení přístupu,
zpoplatnění silnic)
- Dopravní telematika
- Bezpečnost a ochrana
- Čistá paliva a vozidla

Oblasti zájmu

-

Životní prostředí a účinné využívání zdrojů
Příroda a biologická rozmanitost (biodiverzita)
Správa a informace v oblasti životního prostředí
Zmírňování změny klimatu
Přizpůsobování se změně klimatu
Správa a informace v oblasti klimatu

Průměrná velikost
projektu

Příspěvek EU: 500 tis. až 1,5 mil. EUR; Příjemci: 1-5
(tradiční projekty)
Příspěvek EU: 8 až 15 mil. EUR; Příjemci: 2-10
(integrované projekty)

Maximálně 5 mil. EUR na projekt

Kapitálový fond aktivity CIVITAS (nastavení sítě pro
výměnu znalostí, s názvem "CIVINET"): 6 tis. EUR (do
září 2016)

Míra spolufinancování

2014-2017: 60%
2017-2020: 55%
Projekty budování kapacit 2014-2020: 100%

Maximálně 80%

Pro tuto výzvu irelevantní (od února 2016, průměrné
spolufinancování je 75%), nové výzvy Fondu by se
otevřely v pozdější fázi

Průměrná doba
projektu

Tradiční projekty: 1 až 5 let
Integrované projekty: 6 let a více

Maximálně tři roky

Irelevantní

Typy projektů

-

- „Nové inovativní kroky ke vzájemně propojeným a
souvisejícím místním výzvám“: testování nových
urbanistických řešení v rámci pilotních projektů
- Participační procesy zahrnující zúčastněné strany
(vazba na akademickou obec/výzkum je důležitá)

- Workshopy, studijní cesty, ocenění, šíření a
komunikace
- Výměna personálu, školení
- Hodnotící studie a studie proveditelnosti
- Systematické předávání opatření od města
průkopnického k městu následnému

Typ financování

Granty

Granty (spolufinancování)

Granty

Řídicí struktura a
koordinace

- EASME, EIB & Vnitrostátní kontaktní místa
- DG ENV, DG CLIMA

- Stálý sekretariát (EE region Nord-Pas-de-Calais)
- DG REGIO

- Sekretariát CIVITAS
- DG MOVE

Další informace

Informace o výzvách
Předložení návrhu
Pokyny pro žadatele 2014
Příklady projektů
Vnitrostátní kontaktní místa

Webové stránky DG REGIO
UIA webová stránka:
Výzvy k předkládání návrhů
Nejčastější dotazy

Informace o výzvách
Příklady projektů
Katalog průkopnických měst a opatření
Nejčastější dotazy

Demonstrační a pilotní projekty
Osvědčené postupy
Informace, povědomí a šíření
Technická pomoc
Budování kapacit
Přípravné projekty

Zaměření na Programy evropské územní spolupráce
Přeshraniční spolupráce

Meziregionální programy

Nadnárodní spolupráce

INTERREG EUROPE

Příjemci
Zúčastněné
země

EU-28

EU-28

EU-28, Norsko (NO) a Švýcarsko (CH)

EU-28, Norsko (NO) a Švýcarsko (CH)

Počet a
zeměpisné
rozložení
příjemců

Regiony sousedních zemí a námořní pohraniční
oblasti na NUTS-3 ve dvou nebo více členských
státech nebo mezi sousedními příhraničními
regiony v nejméně jednom členském státě a jedné
třetí země (oddělené maximálně 150 km)

NUTS-3 regiony (s ohledem na případné
makroregionální a přímořské strategie) z
nejméně dvou zúčastněných zemí, z nichž
je alespoň jedna členským státem.

Nejméně tři země, z nichž jsou alespoň dvě
členskými státy.

Nejméně tři členské státy, ale více členských států
je výhodou.

Oblasti zájmu

-

- Výzkum a inovace, ICT
- Konkurenceschopnost malých a středních
podniků
- Nízkouhlíkové hospodářství
- Přizpůsobování se změně klimatu a řízení
rizik
- Ochrana životního prostředí a účinné
využívání zdrojů
- Doprava

- Integrovaný udržitelný rozvoj měst s ohledem
na:
- Inteligentní růst podporující začlenění
- Nízkouhlíkové hospodářství
- Účinné využívání zdrojů, ochrana životního
prostředí
- Mobilitu pracovníků, sociální začleňování,
snižování chudoby
- Tvorbu a realizaci politiky
- Nadnárodní výměna
- Budování kapacit
- Kapitalizace a šíření
Prostřednictvím vytváření různých typů sítí mezi
městy pro strategie, implementace a výměnu
osvědčených postupů
- Adaptace na změnu klimatu
Velikosti projektu různých typů sítí: 400 až 750 tis.
EUR. Období: 6 až 24 měsíců (ve 2 fázích). Výzvy
pro rok 2016 budou zveřejněny zde.
70% pro partnery ve více rozvinutých regionech
85% pro partnery z méně rozvinutých regionů
(50% pro partnery z Norska a Švýcarska)
Granty (spolufinancování)

Specifické typy
projektů

Průměrná
velikost a délka
trvání projektu
Míra
spolufinancován
í
Typ financování
Řídicí struktura
a koordinace

Další informace

Obecní instituce a správní orgány
Sociální, kulturní a vzdělávací instituce
Nevládní organizace
Společnosti, malé a střední podniky, výzkumná
centra, vyšší odborné škody a sdružení

-

Obecní instituce a správní orgány
Sociální, kulturní a vzdělávací instituce
Nevládní organizace
Společnosti, malých a středních
podniků a sdružení

Výzkum a inovace
ICT
Konkurenceschopnost malých a středních podniků
Nízkouhlíkové hospodářství
Přizpůsobování se změně klimatu a řízení rizik
Ochrana životního prostředí
Účinné využívání zdrojů a doprava
Institucionální kapacita orgánů veřejné správy a kvalitní zaměstnání

-

Obecní instituce a správní orgány
Sociální, kulturní a vzdělávací instituce
Nevládní organizace
Společnosti, malých a středních podniků
a sdružení

URBACT III

-

- Místní úřady
- Místní agentury (města, zúčastněné strany)
- Nevládní organizace

Podpora udržitelné zaměstnanosti, efektivního
využívání přírodních zdrojů, oběhového
hospodářství, inovací (ICT a sociální),
infrastruktury, propojení měst a venkova, mobility
pracovníků, společného školení, podnikání,
sociálního začleňování, komunity, kultury, boje
proti chudobě a diskriminaci

- Účinná veřejná správa prostřednictvím
rozvoje a koordinace makroregionálních
přímořských strategií
- Řízení povodňových rizik, doprava,
komunikace, mezinárodní obchod a
rozvoj měst

- Šíření osvědčených postupů a odborných
znalostí v oblasti udržitelného rozvoje
měst, vč. propojení města a venkova
- Posílení Programu evropské územní
spolupráce a účinnosti politiky soudržnosti

Závisí na přeshraniční spolupráci vašeho regionu.
Více naleznete zde.

Závisí na nadnárodní spolupráci vašeho
regionu. Více naleznete zde.

Závisí na meziregionální spolupráci vašeho
regionu. Více naleznete zde.

Specifická pro daný program (50% až 85%)

Specifická pro daný program (50% až
85%)

85% pro všechna prioritní témata
74,52% pro osu "technické pomoci"

Granty (spolufinancování)

Granty (spolufinancování)

Granty (spolufinancování)

- Řídící orgán nebo Evropské seskupení pro
územní koordinaci (EGTC)
- DG REGIO

- Řídící orgán nebo Evropské seskupení
pro územní koordinaci (EGTC)
- DG REGIO

- Řídící orgán (Conseil Régional Nord Pas-de-Calais) a Interreg Europe
společný sekretariát
- DG REGIO

- Sekretariát URBACT
- DG REGIO

Webové stránky programu

Seznam programů

Příklady projektů
Kontakty na řídicí orgány

Příklady projektů
Kontakty na řídicí orgány

Příklady projektů,
Webové stránky programu
Kontakty na řídicí orgány

Informace o výzvách, Nejčastější dotazy a
Kontakty
Národní informační dny
Příklady projektů

Zaměření na program Horizon 2020 (2016-2017 Pracovní program Výzkum a Inovace)
Bezpečná, čistá a účinná energie
Energetická účinnost
Výzvy k
předkládání
návrhů pro místní
orgány
Typy projektů

Konkurenceschopná
nízkouhlíková energie

Inteligentní ekologická a integrovaná
doprava

Průřezové činnosti

Mobilita pro růst

Inteligentní a udržitelní města

EE02, EE06, EE09, EE10, EE11, EE15,
EE18, EE23, EE24, EE25

LCE21

MG4.4, MG4.5, MG5.3, MG6.1, MG6.2, MG6.3

SCC1, SCC2, SCC3

EE02, EE06, EE09, EE11, EE15, EE18,
EE23, EE24, EE25: Koordinační a podpůrné
akce
EE19: Veřejné zakázky na inovativní řešení
EU-28 a jejich
zámořské země a území
Seznam přidružených zemí
Seznam dalších zemí mimo EU

Koordinační a podpůrné akce

Výzkumné a inovační akce: MG4.5,MG6.1
Koordinační a podpůrné akce: MG4.4, MG5.3,
MG6.3
Inovační akce: MG6.2
EU-28 a jejich
zámořské země a území
Seznam přidružených zemí
Seznam dalších zemí mimo EU

SCC1, SCC2: Inovační akce
SCC3: Výzkumné a inovační akce

Počet a
zeměpisné
rozložení
příjemců

EE02, EE06, EE09, EE11, EE15, EE18,
EE19 EE23, EE24, EE25: Nejméně tři právní
subjekty, z nichž má každý sídlo v jiné zemi
EE22: Alespoň jeden právní subjekt

Alespoň jeden právní subjekt založený
v některém členském státě EU nebo
země přidružená k Horizon 2020

MG4.5, MG6.1, MG6.2: Nejméně tři právní
subjekty, z nichž má každý sídlo v jiné zemi
MG4.4, 5.3, 6.3: Nejméně jeden právní subjekt
založený v členském státě EU nebo země
přidružená k Horizon 2020

Nejméně tři právní subjekty, z nichž má každý
sídlo v jiné zemi

Oblasti zájmu

- Vytápění a chlazení (EE02)
- Zapojení spotřebitelů do projektů trvalé
energie (EE06, EE09)
- Budovy (EE10, EE11)
- Průmysl, služby a produkty (EE15, EE18,
EE19)
- Inovativní financování investic do
energetické účinnosti (EE22, EE23, EE25)

- Uvádění na trh technologií
obnovitelných zdrojů energie (LCE21)

- Městská mobilita (MG4.4, 4.5) a Civitas
- Logistika (MG5.3)
- Inteligentní dopravní systémy (MG6.1, 6.2, 6.3)
- Adaptace na změnu klimatu

- Inteligentní města a obce (SCC1)
- Udržitelná města prostřednictvím přírodních
řešení (SCC2, SCC3)
- Adaptace na změnu klimatu

Doporučená
velikost projektu

EE02, EE06, EE09, EE11, EE15, EE18,
EE19, EE23, EE25: 1 až 2 mil. EUR
EE10: 3 až 4 mil. EUR
EE22: 0,5 až 1,5 mil. EUR
EE24: 1 až 1,5 mil. EUR
Výzkumné a inovační akce: 100%
Inovační akce: 70% (s výjimkou neziskových
právních subjektů, kdy se uplatňuje sazba ve
výši 100%)
Koordinační a podpůrné akce: 100% ve
většině případů (EE19 má 35% míru
spolufinancování)
Informace o výzvě, On-line příručka
Pracovní program Bezpečná, čistá a účinná
energie
Obecné přílohy (kritéria způsobilosti)
EASME

1 až 3 mil. EUR

SC1: 12 - 18 mil. EUR
SC2: 10 mil. EUR, minimálně
SC3: cca. 7,5 mil. EUR

Výzkumné a inovační akce: 100%
Inovační akce: 70% (s výjimkou
neziskových právních subjektů, kdy se
uplatňuje sazba ve výši 100%)
Koordinační a podpůrné akce: 100%

MG4.4: 0,6 - 1 mil. EUR
MG5.3, MG6.3: 1 až 2 mil. EUR
MG4.5: 2 až 4 mil. EUR
MG6.1: 3 až 3,5 mil. EUR
MG6.2: 11 až 13 mil. EUR
Výzkumné a inovační akce: 100%
Inovační akce: 70% (s výjimkou neziskových
právních subjektů, kdy se uplatňuje sazba ve výši
100%)
Koordinační a podpůrné akce: 100%

Informace o výzvách, On-line příručka
Pracovní program Bezpečná, čistá a
účinná energie
Obecné přílohy (kritéria způsobilosti)
INEA

Informace o výzvách, On-line příručka
Pracovní program Inteligentní ekologická a
integrovaná doprava
Obecné přílohy (kritéria způsobilosti)
INEA

Informace o výzvách, On-line příručka
Pracovní program Průřezové činnosti
Obecné přílohy (kritéria způsobilosti)
INEA

Zúčastněné země

Míra
spolufinancování

Další informace

EU-28 a jejich
zámořské země a území
Seznam přidružených zemí
Seznam dalších zemí mimo EU

EU-28 a jejich
zámořské země a území
Seznam přidružených zemí
Seznam dalších zemí mimo EU

Výzkumné a inovační akce: 100%
Inovační akce: 70% (s výjimkou neziskových
právních subjektů, kdy se uplatňuje sazba ve
výši 100%)

Podpůrné nástroje při vypracovávání evropských projektů

Příjemci

ELENA EIB

ELENA KfW

- Místní a regionální orgány nebo jiné
veřejnoprávní subjekty a seskupení
těchto subjektů (veřejně prospěšné
právní subjekty, ovládané
veřejnoprávním orgánem a financované
z více než 50% z veřejných zdrojů)

- Místní a regionální orgány nebo
jiné veřejnoprávní subjekty a
seskupení těchto subjektů (viz
ELENA EIB)

Horizon 2020
Výzva EE22 - PDA

JASPERS

- Místní/regionální orgány
- Veřejnoprávní subjekty
- Operátoři veřejné/soukromé
infrastruktury
- ESCO a SME

- Místní, regionální a celostátní orgány
nebo jiné subjekty s veřejným zájmem

Zúčastněné
země

EU-28 a jejich
zámořské země a území
Seznam přidružených zemí
Seznam dalších zemí mimo EU

Zúčastnění finanční
zprostředkovatelé, zaměření na
menší lokální investice: FR, IT,
AT, PL a DK (nepředpokládají se
žádné nové smlouvy)

EU-28 a jejich
zámořské země a území
Seznam přidružených zemí
Seznam dalších zemí mimo EU

Země EU a IPA (nástroj předvstupní
pomoci): BG, HR, CY, CZ, EE, EL, HU, LV,
LT, MT, PL, RO, FR, IT, SK, SI, FR, GR,
IT, ME (Černá Hora), Bývalá jugoslávská
republika Makedonie a RS (Srbsko).
Potenciálně jakýkoli jiný členský stát nebo
země IPA, na žádost členského státu v
závislosti na dostupnosti zdrojů a se
souhlasem řídícího výboru JASPERS.

Oblasti zájmu

- Energetická účinnost budov nebo
veřejného osvětlení, integrované
obnovitelné zdroje energie v budovách
(např. fotovoltaika, solární termické
kolektory a biomasa). Udržitelné
systémy dálkového vytápění/chlazení,
CHP a RES. Energetická účinnost a
obnovitelné zdroje energie integrované
do městské dopravy, udržitelná logistika
nákladní dopravy (do 31. prosince
2016).
- Inteligentní sítě, infrastruktura ICT pro
EE a intermodální přepravní zařízení

- Energetická účinnost
veřejných/soukromých budov a
pouličního osvětlení
- Integrované obnovitelné zdroje
energie (RES)
- Energetická účinnost a
integrované RES v městské
dopravě, včetně logistiky
nákladní v městských oblastech
- Místní infrastruktury pro
energetickou účinnost
- Projekty zaměřené na přeměnu
komunálního odpadu na energii

- Veřejný/soukromý domovní a
bytový fond
- Veřejné osvětlení, sítě
dálkového vytápění a chlazení
- Městská doprava (vozový park,
e-mobilita, modální změny) v
městských/příměstských
aglomeracích
- Energetická účinnost v
průmyslu a ve službách
- Investice do obnovitelných
zdrojů (RES) jsou způsobilé i v
kombinaci se zlepšením v
oblasti energetické účinnosti.

- Infrastruktura: silniční, železniční,
letecká a námořní doprava
- Voda a odpadní voda
- Nakládání s odpady
- Projekty v oblasti energetiky, vč.
energetické účinnosti budov,
dálkového vytápění, produkce RES,
CHP
- Městská doprava (rovněž
prostřednictvím projektů v rámci
Nástroje pro propojení Evropy pro 8
členských států, které o něj požádaly
(BG, HR, EL, HU, MT, RO, SK, SI)).

Průměrná
výše investic
do projektu

> 30 mil. EUR

< 50 mil. EUR

7,5 - 50 mil. EUR

> 50 mil. EUR, vyjma dopravy: > 75 mil.
EUR

Míra
spolufinancov
ání Technická
pomoc

Do 90% způsobilých nákladů

Do 90% způsobilých nákladů

Do 100% způsobilých nákladů

Do 100% způsobilé podpory (přehled)

Pákový efekt

1:20

1:20

1:15

Irelevantní

Řídicí
struktura a
koordinace

- EIB
- DG ENERGY / DG ECFIN

- KfW Banking Group
- DG ENERGY / DG ECFIN

- EASME
- DG ENERGY

Další
informace

Webová stránka, včetně seznamu
financovaných projektů, a přihlášky,
nejčastější dotazy
Kontakt

Webová stránka
Kontakt
Koneční příjemci podávají
přihlášky do programu o ELENA
prostřednictvím Partnerských
finančních zprostředkovatelů.

Informace o výzvách
Příručka

- EIB
- EBRD
- DG regionální a městská jednotka.
Webová stránka
Orgány veřejné správy by měly
kontaktovat řídící orgány. Ty jsou v
kontaktu s Regionálními kancelářemi
JASPERS nebo přímo kontaktují
jednotlivé úřady.

Evropské centrum pro
investiční poradenství
(EIAH)

EIAH je jedním z oken
Investičního plánu pro
Evropu. Jeho cílem je posílit
podporu rozvoje projektů a
přípravy v celé Unii.
Navazuje na odbornost
Evropské komise, skupiny
EIB, Národní Propagační
instituce a Řídící orgány
členských států.
Centrum tvoří tři vzájemně
se doplňujících složky:
Jediný samostatný bod
vstupu do širokého
spektra poradenských a
technických podpůrných
programů a iniciativ pro
veřejné i soukromé
příjemců - poskytují
finanční odborníci
Kooperační platforma
sloužící k využití, výměně
a šíření odborných
znalostí mezi
partnerskými institucemi
EIAH i mimo ně
Nástroj pro hodnocení a
reagování na nové
potřeby pomocí posílení a
rozšíření stávajících
poradenských služeb
nebo vytvořením nových
podle aktuální poptávky
Více informací:
www.eib.org/eiah
Kontaktní e-mailová
adresa: eiah@eib.org

Nástroje finančních institucí
Evropský fond pro strategické
investice (EFSI)

Obecní rámcové
půjčky EIB

Dluhové nástroje pro projekty v
oblasti energetické účinnosti
(iniciativa DEEP GREEN)
Nástroj PF4EE

Nástroj financování
přírodního kapitálu
(NCFF)

EEEF

Příjemci

- Veřejný sektor
- Subjekty všech velikostí, včetně veřejně
prospěšných společností, společností zvláštního
určení nebo projektových společností, malých a
středních podniků (do 250 zaměstnanců),
společnosti se střední tržní kapitalizací (až do
3000 zaměstnanců)
- Národní propagační banky nebo jiné
zprostředkující subjekty
- Finanční prostředky a jakákoli jiná forma
kolektivních investic, Investiční platformy*

- Místní a regionální
orgány > 75 tis.
obyvatel

- Pilíř 1: Místní/regionální úřady a veřejné
orgány
- Pilíř 2: Banky (soukromé financování
energetické účinnosti, PF4EE)
- Pilíř 3: ESCO
- Pilíř 4: Veřejné (inženýrské) sítě

-

Zúčastněné
země

EU-28 +AL, IS, IL, FYROM, ME, RS , TR, NO,
CH, KS

EU-28 a dalších země
(např. TR, ME, UA)

V současné době je funkční pouze PF4EE,
a to pouze v ES, CZ a FR

EU28

EU28

Oblasti zájmu

- Rozvoj (digitální) infrastruktury v oblasti
dopravy a energetiky
- Obnovitelná energie
- Energetická účinnost a energetické propojení
- Rizikové financování malých a středních
podniků a společností se střední tržní
kapitalizací
- Vzdělání
- Zdraví
- Životní prostředí a přírodní zdroje

- Městské silnice a veřejná
doprava
- Voda a kanalizace
- Pevný odpad
- Vzdělání
- Zdravotnická zařízení
- Sociální bydlení
- Veřejné budovy
- Energie (např.
energetická účinnost
veřejných budov)
- Kulturní a sportovní
zařízení

- Veřejný/soukromý domovní a bytový fond
- Veřejné osvětlení
Sítě dálkového vytápění a chlazení,
- Městská doprava (vozový park, e-mobilita,
modální změny) v městských/příměstských
aglomeracích
- Energetická účinnost (investice do
obnovitelných zdrojů (RES) jsou způsobilé i
v kombinaci se zlepšením v oblasti
energetické účinnosti)

- Příroda a biologická
rozmanitost (země, půda,
voda, odpady, lesnictví,
zemědělství)
- Přizpůsobování se změně
klimatu

- Energetická účinnost
- Obnovitelná energie
- Čistá městská doprava
(všechny projekty musí být doplněny
závazkem ze strany obce/města,
jako například v Paktu starostů a
primátorů).

V rámci PF4EE (mezi místní bankou a např.
obecním úřadem): < 5 mil. EUR

5 až 15 mil. EUR a maximálně 1
mil. EUR na technickou
pomoc/budování kapacit
Dluh, vlastní kapitál,
zprostředkované a přímé
financování

5 až 25 mil. EUR (je přijatelný i
projekt menší velikosti, posuzuje se
případ od případu)
Úvěry, záruky (struktura propadnutí)
a vlastní kapitál.

- EIB
- DG CLIMA

-

Informační leták, Žádost
(normální proces EIB)
Webová stránka EIB, Webová
stránka LIFE, Kontakt,
kontaktovat Národní kontaktní
místa (Life)

Webová stránka, Nejčastější dotazy
Kontrola způsobilosti

- Adaptace na změnu
klimatu
< 50 mil. EUR

Průměrná
výše investic
do projektu
Finanční
prostředky

Bez omezení způsobilé velikosti projektu

Záruka ve výši 16 mld. EUR bude nejprve krýt
ztráty z rizikovějších projektů a dalších 5 mld.
EUR z EIB kapitálu půjde na společné
investice.

Úvěr na program investic
(3-5 let), k datu podpisu
není kompletně připraven

Řídicí
struktura a
koordinace

- Stávající Struktury Skupiny EIB

- EIB

Webová stránka
Schválené projekty EFSI
Žádost (pomocí běžných úvěrových postupů
EIB)
Q&A

Žádost o půjčku, viz
webová stránka
Kontakt

Další
informace

* Investiční platformy mohou případně propojit spoluinvestory, orgány veřejné správy, odborníky,
vzdělávací, školicí a výzkumné instituce, příslušné společenské partnery a zástupce občanské
společnosti a dalších relevantních aktérů na unijní, národní a regionální úrovni.

PF4EE podporuje místní finanční
zprostředkovatele prostřednictvím
nízkonákladových dlouhodobých úvěrů,
zajištěním úvěrového rizika a zvýšením
odborných znalostí v oblasti EE.
- EIB
- DG CLIMA

Žádost o místní finanční zprostředkovatele
Kontakt PF4EE, webová stránka PF4EE,
Prezentace,
Soupis faktů PF4EE

Místní a regionální orgány
Vlastníci pozemků a podniky
Nevládní organizace
Finanční zprostředkovatelé
(info)

- Místní a regionální orgány;
- Veřejné a soukromé subjekty
jednající vlastním jménem (tj.
inženýrské sítě, poskytovatelé
veřejné dopravy a sdružení
poskytující sociální bydlení)

EC
EIB
Cassa Depositi e Prestiti
Deutsche Bank

Alternativní plány financování
Plán

Popis

Příklady

Užitečné odkazy

Uzavírání smluv o
energetických
službách (EPC)

EPC je smluvní ujednání mezi příjemcem a poskytovatelem energetických služeb (ESCO),
týkající se zlepšení energetické účinnosti nebo instalací pro obnovitelné zdroje energie. ESCO
obvykle realizuje nezbytná opatření a poskytuje know-how a monitorování během celé doby
trvání smlouvy. ESCO v zásadě neobdrží příslušné odměny za služby, pokud projekt
nepřinese očekávané úspory energie/produkci.

Cambridgeshire MLEI (CITYnvest případová studie),
Projekt MLEI Accelerate (Provincie Huelva, Andalusie)
Pouliční osvětlení v provincii Teramo (IT)
Model klimatického modelu ESCO - provincie Limburg
(případová studie)
RE:FIT London
REDIBA (Barcelona-ES), Případová studie
Energetická účinnost v provincii Miláno (ELENA)

Informace EPC
Buildup Portal
ManagEnergy
Porovnávací zpráva ze 24
případových studií
CITYnvest (použití prvků
různých schémat)

Zvýhodněné úvěry,
záruky půjček a
záruky portfolia

- Zvýhodněné úvěrové programy (pod tržními sazbami a s delší dobou splatnosti) a záruky
půjček (rezerva z prvních ztrát neplacení) jsou mechanismy, jimiž financování z veřejných
zdrojů usnadňuje/spouští investice do EPC.
- Záruky portfolia pro ESCO snižují rizika opoždění plateb, čímž snižují celkové náklady na
financování (solidní ochrana před pozdními platbami).

EERSF (Bulharský fond pro energetickou účinnost a
obnovitelné zdroje, případová studie)
OSER Rhone Alps (případová studie)
Jessica Holding Fund v Litvě
KredEx Financial Service v Estonsku (případová studie)

Inovativní financování
energetické účinnosti v
Bulharsku
Finanční nástroje využívající
ESIF (PPT na příkladu
Kredex a litevského
projektu)

Revolvingové úvěrové
fondy

Revolvingový úvěrový fond je zdrojem finančních prostředků, z něhož jsou generovány úvěry
pro různé projekty udržitelné energie. Revolvingové fondy mohou poskytovat úvěry na
projekty, které nemají přístup k jiným typům úvěrů od finančních institucí, nebo mohou
poskytovat úvěry pod běžnou tržní úrokovou mírou (zvýhodněné půjčky). Jedná se o příklad
finančních nástrojů využívajících ESIF.

Fred & Ed funds of the Hague
The London Green Fund

Více informací a příkladů
revolvingových úvěrových
fondů

Družstva, platformy
založené na
občanském
financování a
crowdfundingu

Crowdfundingová platforma shromažďuje zdroje různých aktérů, k tomu nejčastěji využívá
nějakou internetovou platformu. Tento postup může být uplatněn v kombinaci s energetickými
družstvy, která fungují jako obchodní modely založené na společném vlastnictví a
demokratických rozhodovacích postupech.

Brixton Energy Cooperative, Climate Community
Saerbeck (případová studie), Oxfutures Community
Revolving Fund (případová studie), Solar
Schools, Abundance Generation, Solar Mosaic (USA),
GreenCrowding, BetterVest (DE)

Evropská federace družstev
pro obnovitelnou energii
(REScoop.eu)
European Crowdfunding
Platform (Citizenergy)
Článek ManagEnergy

Dodavatelé energií inkasují splátky úvěru prostřednictvím účtů za energii. Plně využívá vztahu
mezi dodávanou energií a jejím odběratelem, aby usnadnila přístup k finančním prostředkům
na investice do udržitelné energie.

UK Green Deal (úvěrový nástroj, s délkou trvání až 25
let, může být splácen prostřednictvím poplatku v účtech
za energii. Jedná se o standardizaci opatření a
úvěrových smluv, které několik místních úřadů ve Velké
Británii zřídilo ve spolupráci se soukromými
dodavatelskými partnery).

Příklad z Velké Británie

Místní samospráva (nebo její agentury) může vydávat zelené dluhopisy na financování svých
projektů udržitelné energie. Zelený dluhopis může fungovat jako normální dluhopis, tj. jako
dluh, který bude splacen v závislosti na charakteru daného dluhopisu a s určitou úrokovou
mírou. Jejich atraktivitu lze zvýšit prostřednictvím daňových výjimek a osvobození od daně.

Göteborg (SE) - zelené dluhopisy
Varna (BG) - komunální dluhopisy
Birmingham (UK) - agentura pro komunální dluhopisy

Další informace
Článek Economist

On-bill financování

Zelené komunální
dluhopisy
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