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pro jihočeská města a obce


Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
vážení představitelé jihočeských měst a obcí,

srpen 2021

75 % způsobilých výdajů v případě, že je
instalován

plynový

kondenzační

kotel,

nejvýše však 95 tis. Kč.
léto se přehouplo do druhé půlky a podzim se
závratnou rychlostí blíží. Babí léto se na jihu ponese

Více

informací

najdete

ve znamení kotlíkových dotací, tématu dotací se

https://kotlikovedotace.kraj-

na

jihocesky.cz/kotlikove-dotace-3-vyzva-ii-zakladni-

dotkneme i v souvislosti se změnou klimatu.

informace-0.
Krajská kotlíková dotace
Dotace pro realizace adaptačních opatření
Přes 29 miliónů Kč je připraveno pro Jihočechy, kteří
si chtějí vyměnit starý kotel na tuhá paliva za

V poslední době se hodně skloňuje pojem

tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s ručním či

„klimatická

automatickým

vnitrostátní, unijní i mezinárodní úrovni je nutné

přikládáním

nebo

za

plynový

změna“.

Na místní,

regionální,

kondenzační kotel. Rada Jihočeského kraje schválila

přijmout

vyhlášení 2. výzvy dotačního programu „Snížení

připravit se na nepříznivé dopady změny klimatu a

emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové

předejít tak případným škodám či je minimalizovat.

dotace) v Jihočeském kraji III.“ Příjem žádostí bude

Mnoho měst a obcí tedy přistupuje k Paktu

zahájen

starostů a primátorů pro udržitelnou energii a

6.9.2021

od

18:00

hod.

adaptační

strategie,

které

umožní

prostřednictvím webu http://kotlikovedotace.kraj-

klima. Orgány místní samosprávy se do iniciativy

jihocesky.cz. Výše dotace a podporované zdroje

mohou zapojit tím, že rozhodnutí ohledně účasti v

tepla jsou stanoveny takto:

Paktu schválí obecní zastupitelstvo, které současně





80 % způsobilých výdajů v případě, že je

pověří

instalováno

nebo

formuláře o přistoupení, který následně zašle

automatický kotel na biomasu, nejvýše

kanceláři Paktu. V ČR svůj podpis připojilo již 86

však 120 tis. Kč;

měst či obcí: Signatories (covenantofmayors.eu)

tepelné

čerpadlo

80 % způsobilých výdajů v případě, že je
instalován kotel na biomasu s ručním
přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;

starostu

nebo

primátora

podpisem

Přistoupením k Paktu obci vzniká povinnost
zpracovat do dvou let tzv. Akční plán pro
udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy
and Climate Action Plan, dále "SECAP"), který
obsahuje:





výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a

I v programovém období 2021 – 2027 pokračuje

plány konkrétních činností a opatření na

IROP. Všechny oblasti podpory jsou shrnuty ve

její snížení, včetně dlouhodobé vize do

strategickém dokumentu s názvem Programový

roku 2030;

dokument IROP 2021-2027, který nyní prochází

analýzu zranitelnosti obce vůči negativním

připomínkovacím procesem jak na národní úrovni,

dopadům

návrh

tak u Evropské komise. Zde je v kapitole 2.2.3.

konkrétních činností a opatření na zvýšení

zmíněn „Specifický cíl 2.3: Podpora přizpůsobení se

její odolnosti.

změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči

změny

klimatu

a

katastrofám“, program je prozatím v přípravě.
Adaptační opatření na změnu klimatu jsou pro
města a obce samozřejmě v prvé řadě otázkou

Také kraje vypisují dotační programy na podporu

financí.

adaptačních opatření na změnu klimatu. Jihočeský

Přinášíme

tedy

přehled

některých

dotačních programů, které je možné na tato

kraj

měl

otevřenou

„Podporu

zpracování

opatření využít:

projektových záměrů na studie pro zmírnění
dopadů klimatické změny“ (1. výzva pro rok 2021),

MŽP poskytuje finanční podporu v rámci:


Programu péče o krajinu



Podpory

obnovy

přirozených

která skončila 13. 8. 2021.

funkcí

krajiny

Jak na horko a sucho

Zatím v přípravné fázi jsou dotační programy
v rámci Operačního programu životního prostředí.
Pro období 2021 – 2027 je jedním ze specifických
cílů „Podpora přizpůsobení se změně klimatu,
prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s
přihlédnutím

k

ekosystémovým

přístupům“.

Spuštění příjmů žádostí je zatím plánováno na
podzim 2021.
Česká republika zahajuje jako jedna z prvních v EU
čerpání peněz z Modernizačního fondu. Investice
ve výši min. 150 miliard korun půjdou v
následujících deseti letech na zelené projekty,
které výrazně sníží závislost Česka na spalování
uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie.
Cílem investic je přispět ke snížení škodlivých emisí
do ovzduší.

V úterý 29. 6. proběhla online konference Svazu
moderní ekonomiky na téma Zelená ekonomika:
zdravá města a moderní regiony. Účastníci se
věnovali otázkám oživení investic do nových
projektů obnovitelných zdrojů, využití potenciálu
úspor energie a zvýšení odolnosti měst a krajiny
vůči změnám klimatu.

Ve třetím bloku vystoupil i náš projektový partner
Martin

Ander

z Nadace

partnerství,

jehož

přednáška „jak připravit města a obce na horko a
sucho – příklady dobré praxe“ představila projekty,
které již adaptační opatření na změnu klimatu
zapracovaly.

Tyto

inspirativní

projekty

jsou

obsaženy v databázi Adapterra awards. Výhodou
jsou nejen informace k samotným projektům,
včetně

finančních

nákladů,

ale

i

kontaktní

informace na realizátory či investory. Zájemci se
tak mohou přímo dozvědět, jaké jsou provozní
zkušenosti s daným projektem či zda a jaké vznikly
během

realizace

problémy.

Záznam

celé

konference najdete na (2) Svaz moderní energetiky
ČR Live Stream - YouTube. K dispozici jsou i prezentace
k jednotlivým přednáškám, které si můžete pročíst na
Konference: Zelená ekonomika: zdravá města a moderní
regiony

–

Svaz

(modernienergetika.cz).

moderní

energetiky

