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Všechny výzvy programu



Třetí výzva: přidělený rozpočet 

Region
Dostupný rozpočet

(M EUR)
Počet podpořených 

projektů

Nordic countries and 
Western Europe

1,44 24

Central Eastern Europe 1,56 26

Southern Europe 1,14 19

Total 4,14 69



Druhá výzva: vybraní žadatelé
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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?



fmp.eucityfacility.eu



Registration
Municipality, Local Authority, Grouping

Check 
eligibility

Register

Create 
application

Fill 
application

Submit 
application
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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.

1
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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?



Město KLADNO – úspěšný žadatel v ČR 

• Plánovaná investice – cca 18 mil EUR;

• Úspory spotřeby energie a OZE ve veřejných budovách v 
kombinaci s teplárenstvím;

• Financování pořízení studií, analýz a dalších podpůrných 
materiálů pro rozvoj efektivního hospodaření s energií a vodou.



Podpora od EUCF



Jak kontaktovat helpdesk

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

Nejste-li zaregistrováni, na webové stránce zjistíte obecné dotazy 



Webová stránka

www.eucityfacility.eu

ce.czechia@eucityfacility.eu

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