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Co je EUCF?



Source: Energy Cities

Současná situace

EU rámec
• Energetické a klimatické cíle 2030 
• Nedostatek veřejných peněz, nutnost soukromých zdrojů

Překážky ve financování energeticky udržitelných projektů
 Omezené lidské zdroje a kapacity

 Konzervativní přístup k projektovému financování

 Nedostatek zkušeností s tvorbou investičních balíčků

 Neochota investovat do přípravy projektu 

 Obtíže se sladěním volebních a investičních cyklů



Title

This project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement 
No 864212

Cíle a záměry projektu 

Dodání více než 200 investičních plánů

Poskytnout technickou, právní a finanční expertizu

Navýšení kapacit o více než 400 zaměstnanců municipalit

Usnadnit přístup k soukromému financování a financím EU 
a k poradenským službám 

Docílit více než 10.000 replikací u dalších měst



Střední & Východní Evropa (BG, CZ,HR, EE, LV, LT, SI, SK, PL, RO, HU)

Severní & Západní (BE, DE, IE, FR, LU, NL, AT, FI, SE, DK, UK)

Jižní (GR, IT, ES, MT, PT, CY)



Počet Investičních 
plánů 
financovaných v 
jednotlivých 
výzvách ve střední 
a východní Evropě 

1 - 11 IP

2 – 25 IP

3 – 25 IP

4 – 19 IP

Celkem C&VE – 80 IP

4 výzvy ve střední Evropě



Termíny pro podání žádostí 

Výzva 2: 29. března - 31. května 2021

Výzva 3: podzim 2021

Výzva 4: jaro 2022



Průvodce pro žadatele:
Jak žádat v rámci výzev 
EUCF? 



Jste město/obec/region  nebo seskupení měst a obcí? 

Nachází se vaše obec/městský úřad v jednom ze 27 členských 
států EU nebo Velké Británie? 

Budete schopni poskytnout důkaz o politickém závazku k 
vypracování investičního plánu od vašeho starosty nebo jiného 
politického představitele?

Má vaše město/obec politicky schválený SEAP, SECAP nebo 
plán podobného zaměření?

Zavazujete se k monitorovacímu období po dobu dvou let pro 
EUCF?

Kdo je způsobilý pro obdržení podpory 
EUCF? 



Kompletní žádost 

Žadatel musí vyplnit online

Tyto tři sekce: 

1) Identifikace žadatele;

2) Vytvoření investičního plánu;

3) Implementace investičního 
projektu.

• ff

Doplňující dokumenty  

A) Akční plán pro udržitelnou energii 

(SEAP), Akční plán pro udržitelnou 

energii a klima (SECAP) nebo plán 

podobného záměru;

B) Dopis vyjadřující podporu projektu 

od starosty nebo jiného 

odpovědného politického 

představitele;

C) Vlastní prohlášení od zástupce 

města / obce nebo seskupení obcí 

Co musí být předloženo v rámci 
kompletní žádosti EUCF?



Cíle 

Podpořit aktivity nutné pro vytvoření 

investičního plánu 

Alokace grantu

Zaměstnanci 

Externí 

experti/dodavatelé 

€ 60,000

GRANT
EUCF

• Studie proveditelnosti 

• Inženýrské analýzy 

• Právní analýzy

• Sociální studie

• Studie trhu 

• Finanční analýzy 

• atd. 

Aktivity

financované 

grantem 

Jiné

Jaké aktivity jsou financovány z grantu 
EUCF?



B1. Struktura řízení 

B2. Zapojení partnerů

B3. Soulad s cíli EUCF 

Úroveň záměru ve vztahu k ostatním podaným žádostem v národní výzvě a ve vztahu k 

místní situaci. Ohodnocení spojení / seskupení investice.

Úroveň záměru ve vztahu k ostatním podaným žádostem v národní výzvě a ve vztahu k 

místní situaci.

A1. Investiční velikost 

50%
A2. Energetické úspory

50%

Odpovídající a funkční interní organizační struktura a rozhodovací  procesy pro rozvoj 

investičního plánu.

Jasná identifikace důležitých partnerů a správné pochopení jejich potřeb a očekávání ve 

vztahu k plánovanému investičnímu projektu; Odpovídající strategie k zapojení vybraných 

partnerů do procesu tvorby investičního plánu. 

Soulad návrhu se základními cíli EUCF; Doložení potenciálu pro rozvoj vhodného 

investičního plánu, včetně (výchozích) odhadů následujících dopadů a zvážení investičního 

potenciálu projektu pro replikaci a /nebo další rozšíření.

Kvantitativní

& kvalitativní

Kvalitativní

B

A

20%

40%

40%

Hodnotící kritéria Požadavek

40%

Váha 

60%

Jaká jsou hodnotící kritéria? 



Jednotlivé fáze projektu EUCF 

Přípravná fáze

Obce a městské úřady
jsou informovány o EUCF
prostřednictvím:

Web EUCF

Akce EU

Webináře a 
informační semináře

1 2

Podání žádosti

1.Kontrola způsobilosti

2. Plná žádost

Úspěšní žadatelé

Odmítnuté žádosti 

Přesměrovány na podporu 
Centrální Helpdesk

3

Podpis grantové 
smlouvy 

Příprava a podpis
grantové smlouvy

Příjemce EUCF
obdrží první
platbu (70%)

4

Tvorba investičního 
plánu 

EUCF poskytne podporu
příjemcům při zpracování
investičních plánů:

Standardní nástroje
a dokumenty

Technická podpora

Budování kapacit

5

Implementace 
investičního plánu

2 měsíce 2 měsíce do 12 měsíců 24 měsíců

Ohodnocení 
investičního plánu 

Příjemce EUCF obdrží 
druhou část grantu 
(30%)

Monitorovací zpráva 
o implementaci 
investičního plánu

Informační akce 
EUCF



fmp.eucityfacility.eu



Full Application Form (submission)



Co znamená investiční
plán a jak ho vytvořit?



Investiční plán je dokument, který převádí návrh 
investičního projektu do finančního jazyka za 
účelem získání peněz pro jeho realizaci. 

Co je to Investiční plán? 

Co je smyslem investičního plánu? 

▪ Poskytnout investorům a finančním institucím 
informace nezbytné k ocenění investičního 
projektu  jednoduchým a rychlým způsobem. 

▪ Přeměnit klimatické a energetické plány do 
správných investičních balíčků, a tím usnadnit 
přístup k financování pro města/obce.



informace k investičnímu projektu:

Souhrn plánované investice 

• Celková plánovaná investice 
• Finanční zdroje 
• Alokace plánované investice 
• Municipalita/obec nebo seskupení 
• Zacílený sektor/y 
• Přehled a cíle investice 
• Odhadované náklady a zisky 
• Ekonomická životaschopnost 
• Očekávané dopady

Přílohy 

Soubor doplňujících dokumentů k doplnění 
hlavní části investičního plánu 

Struktura vzorového plánu 

Popis plánovaného 
investičního projektu 

1

2 Účastníci a místní partneři 

3 Právní analýza 

4 Ekonomická a finanční
analýza 

5
Investiční plán

Jaká je struktura investičního plánu? 



• Cíle; 

• Historie projektu, 
kontext a odůvodnění;

• Popis projektu;

• Analýza trhu a 
překážky;

• Souhrn očekávaných 
dopadů;

• Replikace a/nebo další 
rozšíření;

• Souhrn investičních 
částí.  

Popis plánovaného 
investičního projektu 

1

Nositelé projektu a 
partneři 

2

• Přehled příjemců 
projektu;

• Vlastnictví aktiv a 
manažerská struktura; 

• Profil rizik nositelů 
projektu;

• Analýza (místních) 
partnerů.

Právní analýza 

3

• Právní požadavky 
platné pro 
plánovanou investici;

• Možné 
právní/regulační 
pobídky;

• Možné 
právní/regulační 
překážky;

• Přípravné studie a 
vyhodnocení 
realizované  pro 
investiční projekt. 

Ekonomická a 
finanční analýza 

4

• Odhadované náklady 
a příjmy investičního 
projektu;

• Ekonomická 
životaschopnost;

• Opatření na zmírnění 
rizik;

• Plánovaný finanční 
přístup a zdroje 
financování.

Investiční plán 

5

• Aktivity technické 
asistence;

• Časový plán realizace.

Jaké informace musí investiční plán 
poskytnout?



Jak se k tomu dopracovat? 

EUCF poskytuje podporu příjemcům při tvorbě jejich investičních plánů:

Technická podpora od konkrétních Country Expertů a od týmu EUCF, 
prostřednictvím Helpdesku EUCF.

Příležitost budování kapacit prostřednictvím lokálních akcí pro obce a 
města. 

Standardní nástroje a dokumenty, jako jsou šablony a vzory k 
usnadnění tvorby investičního plánu.

Finanční podpora formou grantu ve výši 60 000 Eur na aktivity potřebné 
k vytvoření investičního plánu.

Příjemci EUCF mají 
vytvořit investiční plán v 
průběhu 12 měsíců od 
podpisu dotační 
smlouvy. 



• Finální investiční plán je vytvořen příjemcem EUCF v národním jazyce

• Souhrn v angličtině: klíčové informace poskytující přehled a srozumitelné
vysvětlení investičního plánu

Souhrn investičního plánu v angličtině

Jak je investiční plán vyhodnocován?

Ohodnocení

Kvalitativní kritéria, 
která musí příjemce 
splnit, aby obdržel 

druhou platbu grantu
EUCF (30%)

Možnost vylepšit a 
znovu předložit 

dokument v případě, že 
v něm budou chybět 

údaje, budou 
nejednotné informace 
nebo výpočetní chyby

Příjemce předloží zprávu 
v případě nedokončení

investičního plánu 
během daného časového 

limitu 



Podpora dostupná od 

EUCF



Jak kontaktovat helpdesk

Jste-li již zaregistrováni, na webové stránce EUCF získáte přístup

Nejste-li zaregistrováni, na webové stránce zjistíte obecné dotazy 



Nástroje zákaznické podpory

Průvodce pro 
žadatele

Často kladené 
otázky
(FAQs)

Vědomostní
hub –

případové 
studie

Slovník

Průvodce pro 
CE

Šablona 
Investičního 

plánu



Webová stránka

www.eucityfacility.eu

ce.czechia@eucityfacility.eu

https://semmo.cz/european-city-
facility/

http://www.eucityfacility.eu/
mailto:ce.czechia@eucityfacility.eu
https://semmo.cz/european-city-facility/
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• Dobrovolná iniciativa měst a obcí, které se rozhodly na svém území plnit cíle EU 

v oblasti ochrany klimatu a zvyšování odolnosti vůči negativním dopadům změny 

klimatu

• Cíle Paktu starostů:

• Snížení emisí CO2 (příp. dalších skleníkových plynů) alespoň o 40 % do roku 

2030, zejména prostřednictvím úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů 

energie

• Zvýšení odolnosti vůči negativním dopadům změny klimatu (např. teplotní extrémy, 

povodně, sucho,…)

PAKT 

STAROSTŮ A 

PRIMÁTORŮ
PRO KLIMA & 

ENERGII
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• Výchozí analýza území

• Základní inventura emisí CO2 (Baseline Emission 

Inventory)

• Hodnocení rizik a zranitelnosti vůči dopadům změny 

klimatu (Risk and Vulnerability Assessment)

• Akční plán pro udržitelnou energii a klima (Sustainable 

Energy and Climate Action Plan, SECAP) s návrhem 

opatření na snížení emisí a zvýšení odolnosti

• Realizace opatření

• Monitorovací zpráva o dosaženém pokroku a aktualizace 

SECAP

AKTIVITY 

SIGNATÁŘŮ
PAKTU
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AKTIVITY 

SIGNATÁŘŮ
PAKTU



30

• Strategický přístup k rozvoji obce dle priorit SECAP; 

racionalizace investic v oblasti energetických úspor a 

adaptačních opatření

• Snižování emisí prostřednictvím úspor energie a využívání 

obnovitelných zdrojů; úspora finančních prostředků

• Vyšší kvalita života obyvatel obce s ohledem na 

probíhající změnu klimatu

• Metodická podpora zpracování SECAP a Monitorovací 

zprávy

• Flexibilita s ohledem na velikost, podmínky a potřeby obcí

• Možnost čerpání finanční podpory na zpracování či 

aktualizaci SECAP

• Přístup k dalším možnostem financování

PROČ SE 

ZAPOJIT DO 

PAKTU?
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• Formální politický závazek – usnesení zastupitelstva obce 

a pověření starosty či primátora podpisem přístupového 

formuláře (Adhesion Form)

• Pověřený pracovník vyplní registrační údaje a nahraje 

vyplněný přístupový formulář na web Paktu

• Obec se stává signatářem Paktu

• K Paktu je možné přistoupit kdykoli, a to buď individuálně 

(tj. jako jedna obec), nebo kolektivně (tj. jako seskupení 

menších obcí, které spolu sousedí)

• Členství v Paktu je zcela zdarma a bez sankcí

JAK SE ZAPOJIT 

DO PAKTU?
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• Výzva č. 7/2020

• Příjem žádostí do 30. 7. 2021

• Celková alokace: 10 mil. Kč

• Podpora na jeden projekt: 250 tis. až 2 mil. Kč

• Předmět podpory:

• Zpracování, příp. aktualizace SECAP (podpora 80 % 

celkových způsobilých výdajů)

• Osvětové aktivity (podpora 80 % CZV)

• Personální kapacity (podpora 50 % CZV)

• Možnost individuálního i kolektivního zapojení (DSO, MAS)

• Podmínka žádosti o podporu: členství v Paktu

• https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-

vyzvy/?id=87

MOŽNOSTI 

FINANCOVÁNÍ

NÁRODNÍ 

PROGRAM 

ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=87


Otázky a odpovědi



www.eucityfacility.eu

@eucityfacility


