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Vyhodnocení innosti EAZK
1) Energy in Minds! (Concerto)
2) Energetická efektivita v souvislostech vzd lávání (DVPP)
3) Vzd laností k trvale udržitelnému rozvoji (OPVK)
4) CEC5 – Energetická efektivita ve ejných budov
5) CEP-REC – Zavád ní regionálních energetických koncepcí
6) Energocoaching esko-slovenského prihrani ia
7) CLIMACT Regions
8) DanubEnergy
9) OPŽP – prioritní osy 2,3,5 a 7
10)Zelená úsporám (poradenství)
11)BioRegions

Projekt BioRegions
Mezinárodní projekt BioRegions podporuje vytvá ení „bioenergetických region “
ve venkovských oblastech Evropy. „Bioenergetický region“ získává minimáln
1/3 elekt iny a tepelné energie z regionálních a udržitelných energetických zdroj ,
s hlavním zam ením na pevnou biomasu.
Ak ní plán pro biomasu vypracovaný v rámci tohoto projetu a schválený
zastupitelstvy m st Brumov-Bylnice a Slavi ín má tyto hlavní cíle:

•
•
•

Maximální energetické využití biomasových zdroj
Zavád ní bioenergetických technologií
Vytvo ení bioenergetického trhu

Bioenergetické cíle na následujících 10 let:
• 33,0 % veškeré vyprodukované energie v regionu (mimo dopravy) z biomasy
• 42,3 % tepla vyprodukovaného z biomasy
• 1,0 % elekt iny vyprodukované z biomasy

Projekt BioRegions
Cílový region v eské republice tvo í dv
sta s pov enými ú ady druhého
stupn (Brumov-Bylnice a Slavi ín) a jedenáct okolních obcí (Bohuslavice
nad Vlá í, Jest abí, Lipová, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota,
Petr vka, Rokytnice, Rudimov, Šanov, Štítná nad Vlá í-Popov.)

Biomasové obchodní centrum
Hlavní ideou Biomasového obchodního centra (BOC) je fungovat jako
zprost edkovatel mezi regionálním biomasovým potenciálem a poptávkou po
biopalivech generovanou energetickými projekty cílového regionu. BOC m že
zast ešit celou biomasovou logistiku od sb ru hrubého materiálu p ímo v lese
až po jeho zpracování (št pkování, sušení, peletizaci), logistiku a marketing.

Realizace Ak ního plánu pro biomasu

Brumov-Bylnice
•

•

•

•

2010 – zprovozn ní rekonstruovaného zdroje CZT
pro vytáp ní sídlišt Družba a ve ejných budov
v centru biomasou (výkon 1+2 MW), zahájení
projektu Bioregions
2011 – zateplení MŠ Svatý Št pán s instalací kotle
na d evní pelety (výkon 32 kW) s využitím dotací
z Opera ního programu životní prost edí (OPŽP),
vypracování Ak ního plánu pro biomasu
2012 – ijetí Ak ního plánu (26.4.2012), za átek
budování Biomasového obchodního centra v areálu
CZT Družba (Služby m sta Brumov-Bylnice)
2013 - s využitím dotací z OPŽP je p ipravováno
zateplení Domu d tí a mládeže s instalací kotle
na d evní pelety (výkon 49 kW) a plánováno
zateplení Kulturního domu a obecního budovy
v Sidonii

Realizace Ak ního plánu pro biomasu

Slavi ín
•
•

•

•

2010 –zahájení projektu Bioregions
2011 – vypracování Ak ního plánu pro biomasu, rekonstrukce
kotelny CZT na sídlišti Malé Pole pro d evní št pku jako hlavní
palivo (provozované spole ností BTH Slavi ín, kotle o výkonu
1,6 + 1 MW) a propojení soustav CZT na sídlištích Malé Pole
a Vlára, byla realizována v rámci projektu „Teplofikace sídlišt
Vlára z OZE K3, Slavi ín“ s celkovými uznatelnými náklady
36 mil. K , p emž dotace z EU inila 37 % této ástky.
2012 –
ijetí Ak ního plánu (25.4.2012), p íprava projekt
instalace obnovitelných zdroj energie a zateplení ve ejných
budov
2013 – v tomto roce je plánováno, s využitím dotací
z Opera ního programu životní prost edí, zateplení vybraných
obecních budov:
Domu d tí a mládeže
Kulturní d m (Sokolovna)
Základní škola Vlára
Hasi ský d m
Obecní domy v Divnici a v Nevšové
Mate ská škola v Nevšové

Realizace Ak ního plánu pro biomasu

Petr vka
•
•
•
•

2010 –zahájení projektu Bioregions
2011 –vypracování Ak ního plánu pro biomasu
2012 – ijetí Ak ního plánu v cílovém regionu projektu BioRegions, p íprava projekt
instalace obnovitelných zdroj energie a zateplení ve ejných budov
2013 – v tomto roce je plánováno, s využitím dotací z Opera ního programu životní
prost edí, zateplení budovy obecního ú adu a náhrada starých kotl na uhlí (2x58 kW)
za nový kotel na d evní pelety s automatickým podáváním paliva (29 kW). Kombinací
komplexního zateplení budovy a zm nou zdroje vytáp ní se p edpokládá snížení ro ní
spot eby energie na vytáp ní o 253 GJ a pokles emisí oxidu si itého až o 93 %.

Program Zelená úsporám
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solární systém

Celkem podáno 486 žádostí s dotací 103,4 mil. K , proplaceno
bylo 368 žádostí s dotací 55,8 mil. K .
Po et žádostí na zateplení p edstavuje 6 % rodinných dom a 8 %
bytových dom v cílovém regionu.
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Rodinné + bytové domy = 54 kotl o celkovém výkonu 1 553 kW
Celkem bylo na kotle na biomasu podáno 54 žádostí s dotací 4,5 mil. K

Program Zelená úsporám
Po et podaných žádostí
Podoblast
podpory
Díl í zateplení
37,34%

Pasivní domy
0,22%

Kotle na biomasu a
tepelná erpadla
8,84%

Celkové zateplení
25,38%

Kotle na biomasu a
tepelná erpadla
(nové domy)
2,38%

Solární systémy
25,84%

Po et
podaných
žádostí

Celkové zateplení

2 227

Díl í zateplení

3 277

Pasivní domy
Kotle na biomasu a
tepelná erpadla
Kotle na biomasu a
tepelná erpadla
(nové domy)
Solární systémy

19
776
209
2 268

Program Zelená úsporám
• Celkov bylo ve Zlínském kraji podáno 8 776 žádostí za 2 miliardy K na
RD,BD a PD. Podle výpo
se realizací opat ení uspo í ro
celkem
506,2 TJ energie na vytáp ní a 70 344 tun emisí CO2.
• EAZK se intenzivn podílela na propagaci a následn konzultacích
edávaných doklad k poskytnutí dotací, což p isp lo k tomu, že
Zlínský kraj je na etím míst
R v po tu kladn vypo ádaných
žádostí.
• EAZK se nadále bude v novat poradenství fyzickým osobám, nebo
sektor domácností se podílí 42 % na celkové spot eb energie ve
Zlínském kraji, tento podíl je pot eba výrazn snížit a to bez negativního
dopadu na životní prost edí.
Po et zateplených
objekt v programu ZÚ
Rodinné domy
Bytové domy

Po et dom v
kraji celkov

Podíl zateplených objekt
programem ZÚ

5 151

110 679

5%

353

8 252

4%

Program Zelená úsporám
Legenda pro jednotlivé podoblasti
podpory

•

Výro ní zpráva programu Zelená úsporám k 31.12.2011.
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Výro ní zpráva programu Zelená úsporám k 31.12.2011.
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Program Zelená úsporám
Pr

rná výše vyplacené dotace (K ) na projekt ve Zlínském kraji
Rodinné domy

Podoblast podpory

Ø Dotace
na investici

Bytové domy

Celková Ø dotace
na investici a
projektovou
dokumentaci

Ø Dotace
na investici

Celková Ø dotace
na investici a
projektovou
dokumentaci

A1 Celkové zateplení

305 225
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0
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Harmonogram výzev OPŽP
prioritní
osa/podo
Název prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory
blast
podpory
2
ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
2.1.1
Snížení imisní zát že ze zdroj v objektech nenapojených na CZT - 45.výzva
Snížení p ísp vku k imisní zát ži obyvatel omezením emisí z energetických systém
2.1.2
etn CZT
2.1.3
Snížení imisní zát že omezením prašnosti z plošných zdroj - 45.výzva
Snížení imisní zát že omezením emisí z ve ejné dopravy - alternativní doprava
2.1.5
(p ípadné vyhlášení výzvy je podmín no dohodou s Evropskou komisí)
Zám na technologií a technická opat ení na zdrojích vedoucích k odstran ní i
2.2c
snížení emisí VOC do ovzduší - 45.výzva
Technická opat ení na zdrojích vedoucích k odstran ní i snížení emisí NH3 do
2.2d
ovzduší - 45.výzva
3
UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJ ENERGIE
Výstavba nových za ízení a
1. skupina projekt
rekonstrukce stávajících
za ízení s cílem zvýšení
3.1
využívání OZE pro výrobu tepla, 2. skupina projekt
elekt iny a kombinované výroby
tepla a elekt iny
1. skupina projekt
Realizace úspor energie a
3.2
využití odpadního tepla
2. skupina projekt
3.2.1
Realizace úspor energie - 44. výzva
íjem žádostí
posuzování p ijatelnosti a
hodnocení žádostí
projednání žádostí ídicím výborem OPŽP, schválení ídicím orgánem OPŽP
vydání dokument - Registra ních list a Rozhodnutí ministra

2013
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Možnosti dotací
• OPŽP prioritní osa 2 – snižování emisí
• OPŽP prioritní osa 3 – úspory energie a OZE
• OPŽP prioritní osa 7 – poradenská st ediska,
írodní h išt a školky

rná spot eba tepla na vytáp ní

Pr
rná spot eba tepla p ed realizací ve
ve ejných budovách: 102-213 kWh/m2 rok
Pr
rná spot eba tepla po realizací ve
ve ejných budovách: 32-152 kWh/m2 rok

Data z 35.výzvy OPŽP.

rná spot eba tepla na
vytáp ní dle let výstavby
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