Modernizační fond
a možnosti podpory projektů energetického využití odpadů
Oldřich Mužík
Státní fond životního prostředí ČR
Mezinárodní odborná konference: Waste
28. března 2022

to Energy 2022 - Energetické využití odpadu

Východiska pro implementaci
Modernizačního fondu
• splnění primárních cílů Modernizačního fondu
(snížení CO2 a energetické úspory)
• variabilní alokace (aktuálně k dispozici i celkem)
• 9 samostatných programů
• bílá místa a inovace

• komplementarita s ostatními dotačními programy
• prioritní vs. neprioritní investice
• investiční schémata vs. individuální investice
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Modernizace
teplárenství

Nové obnovitelné
zdroje energie

Snižování emisí
v průmyslu

26 %

38,7 %

13,3 %

Energetické úspory
v podnikání

Modernizace dopravy
v podnikání

Modernizace
veřejné dopravy

6%

3,5 %

5%

Energetické úspory
ve veřejných budovách

Komunitní
energetika

Modernizace veřejného
osvětlení

4%

1,5 %

2%

Informace o výzvách z Modernizačního fondu v roce 2022
stav k 2.3.2022 (v mil. Kč)
ALOKACE

zásobník

POŽADOVÁNO %

HEAT-1/2021 – malé projekty
prioritní

700

neomezeno

188,0 %

neprioritní

700

neomezeno

247,78%

HEAT-2/2021 – velké projekty (vyčerpáno 26.10. 2021)

5 000

RES+1/2021 – FVE do 1MW

1 000

RES+2/2021 – FVE nad 1MW

3 500

5 000
neomezeno
není

203,0 %
115,9 %
131,3 %

ENERG ETS-1/2021 – zdroje: malé projekty
prioritní

400

neomezeno

0,00 %

1 000

neomezeno

54,3 %

ENERG ETS-2/2021 – technologie: malé projekty

1 000

neomezeno

114,0 %

ENERG ETS-3/2021 – zdroje a techn.: velké projekty

5 000

neprioritní

18 300

5 000

cca 31 mld. Kč

205,70 %
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Nově předložená schémata z programů HEAT, RES+, ENERG
ETS a LIGHTPUB
Na jarní cyklus zasedání Investičního výboru bylo předloženo:
• 6 prioritních schémat ze čtyř programů podpory (1x HEAT, 2x RES+, 2x
ENERG ETS, 1x LIGHTPUB)
• 5 neprioritních schémat ze dvou programů podpory (2x HEAT, 3x ENERG
ETS)
přívětivý
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Nově předložená schémata z programů HEAT

Původní neprioritní schéma z programu HEAT pro modernizaci
teplárenství bylo rozděleno na:
• prioritní schéma pro přechod od uhlí na zemní plyn s vysoce účinnou KVET –
alokace 5 mld. Kč
• neprioritní schéma pro přechod z fosilních paliv na biomasu bez kogenerace
– alokace 6,3 mld. Kč
• neprioritní schéma pro přechod od uhlí na zemní plyn bez kogenerace –
alokace 3 mld. Kč
přívětivý
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Nově předložená schémata z programu ENERG ETS
Původní neprioritní schéma z programu ENERG ETS pro
modernizaci energetických zdrojů v průmyslu bylo rozděleno na:
• prioritní schéma pro přechod od uhlí na zemní plyn s vysoce účinnou KVET –
alokace 1,9 mld. Kč
• prioritní schéma modernizace zdrojů s vysoce účinnou KVET na zemní plyn –
alokace 1 mld. Kč
• neprioritní schéma pro přechod od fosilních paliv na biomasu bez KVET – alokace
0,8 mld. Kč
• neprioritní schéma pro přechod od uhlí na zemní plyn bez KVET – alokace 2,2 mld.
Kč
• neprioritní schéma pro modernizace zdrojů tepla na zemní plyn bez KVET – alokace
0,5 mld. Kč přívětivý
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Jaký bude další vývoj podpory z Modernizačního fondu?
DALŠÍ
VÝVOJ

 aktualizace podmínek programů / výzev
(aktualizace podmínek veřejné podpory, přístupy ke schvalování určitých
technologií, situace na trzích apod.)

 vyjednávání individuálních projektů a dalších podmínek nových i
stávajících programů s EIB a Evropskou komisí

přívětivý
 příprava
programů a výzev v rámci dalších oblastí ModF
(inovativní technologie, doprava, komunální/komunitní energetika,
…a další bílá místa)
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Plánované výzvy z Modernizačního fondu v roce 2022
OBLAST:

prioritní - neprioritní - individuální

Q2

OBLAST:

FVE (do i nad 1 MW) - komunální FVE - (GTE)

Q2

OBLAST:

zdroje energie - technologie - individuální

Q2

OBLAST:

nákladní (kamionová) doprava (elektro/H2)

Q1 / 2023

OBLAST:

vlakové soupravy (elektro/baterie/H2)

Q1 / 2023

OBLAST:

veřejné osvětlení (v národních parcích)

Q2

přívětivý
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Podpora z programu HEAT pro energetické využití odpadu
Výzva č. 1/2021 modernizace zdrojů – projekty s podporou do 15 mil. € – alokace 1,4 mld. Kč (24. 5.
2021 - 14. 1. 2022)
• rekonstrukce / náhrada zdroje se změnou palivové základny za
energetické využití odpadů s vysokoúčinnou KVET
Výzva č. 2/2021 modernizace zdrojů – projekty s podporou nad 15 mil. € – alokace 5 mld. Kč (24. 5.
2021 - 31. 10. 2021)

přívětivý

• rekonstrukce / náhrada zdroje se změnou palivové základny za
energetické využití odpadů s vysokoúčinnou KVET

Projekty energetického využití odpadu podléhají vždy individuálnímu posouzení EIB.
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Podpora z programu ENERG ETS pro energetické využití odpadu
Výzva č. 1/2021 modernizace zdrojů – projekty s podporou do 15 mil. € – alokace 1,4 mld. Kč (19. 7.
2021 - 31. 1. 2022)
• Rekonstrukce nebo náhrada zdroje energie (včetně rozvodů energie) se změnou fosilní palivové
základny nebo typu energie na:
• energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo
z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) vždy v kombinaci
s vysokoúčinnou KVET
Výzva č. 3/2021 modernizace
zdrojů/výrobních zařízení – projekty s podporou nad 15 mil. € –
přívětivý
alokace 5 mld. Kč (19. 7. 2021 - 31. 10. 2021)

• Rekonstrukce nebo náhrada zdroje energie (včetně rozvodů energie) se změnou fosilní palivové
základny nebo typu energie na:
• energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo
z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly), vždy v kombinaci
s vysokoúčinnou KVET
Projekty energetického využití odpadu podléhají vždy individuálnímu posouzení EIB.
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Maximální míra podpory pro energetické využití odpadu
článek 40 - Investiční podpora na vysokoúčinnou kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie.
článek 46 - Investiční podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení (zdroje).
Podnik/podpora (%)
Velký podnik
Střední podnik
Malý podnik

3Maximální

Praha

Regiony a)

Regiony c)

45

60

50

70

60

80/703

70

55
přívětivý
65

míra podpory u neprioritních projektů (dle čl. 2.2) nesmí překročit 70 %.
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IMPLEMENTACE V LETECH 2022 - 2023
výzvy

2021

2022

2023

CELKEM

podlimitní

P

30

30

30

90

podlimitní

NP

0

90

30

120

nadlimitní

IND

0

200

218

418

Čerpání z ModF celkem 2022 – 2023:

28,3 %

598 mEUR / cca 15 mld. Kč

Ve výzvách z roku 2021 bylo dosud podáno projektů:
výzva

počet
projektů
celkem

souhrnná
dotace (Kč)

průměrná míra
podpory (%)

počet projektů
energetického
využití odpadů

PRIORITNÍ podlimitní

4

1 325 982 167

56

1

NEPRIORITNÍ podlimitní

12

1 707 156 537

39

0

NADLIMITNÍ (prioritní)

4

10 151 163 292

46

2

celkem

20

13 184 301 996

46

3
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IMPLEMENTACE V LETECH 2022 - 2023
výzvy

2021

2022

2023

CELKEM

podlimitní zdroje

P

30

0

30

60

podlimitní zdroje

NP

0

30

30

60

P(NP)

0

30

0

30

IND

0

150

256

406

podlimitní
technologie
nadlimitní

Čerpání z ModF celkem 2022 – 2023:

25,1 %

526 mEUR / cca 13 mld. Kč

Ve výzvách z roku 2021 bylo dosud podáno projektů:
výzva

počet
projektů

souhrnná
dotace (Kč)

průměrná
míra podpory
(%)

ZDROJE podlimitní

8

542 181 461

33

TECHNOLOGIE podlimitní

8

1 137 278 320

32

NADLIMITNÍ (zdroje+technologie)

6

10 285 201 580

30

celkem

22

11 964 661 361

31
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Děkuji za pozornost
Oldřich MUŽÍK
vedoucí oddělení pro Modernizační a Inovační fond
Státní Fond životního prostředí ČR
oldrich.muzik@sfzp.cz

www.modernizacni-fond.cz

