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CLLD v OPŽP



Opatření 1.1.1 snížení energetické náročnosti 

veřejných budov a veřejné infrastruktury

 Podporované projekty a aktivity: 

 Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně 
technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.  

 Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího 
fosilní paliva nebo elektrickou energii za kondenzační kotle na zemní plyn 
nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající 
zemní plyn. Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy. 

 Systémy využívající odpadní teplo. 

 Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.  

Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech 
aspektech jejího provozu např.: 

 zavádění efektivních systémů hospodaření s energií a technologií s vazbou na 
aktivní energetický management, 

 rekonstrukce předávacích stanic tepla. 



Možné kombinovat s D.1.4, D.1.5 a D.2.1 do 

jednoho komplexního projektu.
 Modernizace vnitřního osvětlení.  

 Opatření k eliminaci negativních akustických jevů. 

 Vnější stínící prvky.  

 Zelené střechy.

 Technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod v budovách.

Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní 
paliva nebo elektrickou energii za: 

 tepelné čerpadlo, 

 kotel na biomasu,

 zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. 

 Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.  

 Instalace solárně – termických systémů. 

 Instalace fotovoltaických systémů. 

 Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné 
soustavy.   





Výzva č. 5/2021: Výsadba stromů -

grantové schéma

Předmětem podpory je:

 zprostředkování zajištění výsadby stanovištně vhodných 

druhů listnatých stromů na veřejně přístupných 

prostranstvích

 multiplikace zdrojů na tuto činnost

 realizace souvisejících osvětových akcí a podpora zájmu 

veřejnosti o výsadbu a zlepšení péče o vysazenou zeleň

Kdo může žádat

 nestátní neziskové organizace s prokazatelnou zkušeností s 

poskytováním podpory na výsadbu stromů

 místní akční skupiny (MAS)



Grantové schéma a výše příspěvku

 nositelé/příjemci dotace mohou peníze rozdělit formou 

grantů dalším, koncovým příjemcům

 subjekty musí k získaným prostředkům přidat prostředky ve 

stejné výši (poměr 1:1) a zajistit vysázení stromů ve 

dvojnásobném rozsahu

 výše podpory pro příjemce grantového schématu: 300 tis. – 5 

mil. Kč (možnost opakování žádosti)

 maximální výše podpory pro koncového příjemce: 150 000 Kč

 maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých 

výdajů, zálohově



Děkuji vám za 

pozornost!
hartych@masceskysever.cz


