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Jak může TECHNICKÁ ASISTENCE
ELENA přispět ke zlepšení 

energetické účinnosti v 
České republice?
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• Založena v roce 2009 jako European Local 
Energy Assistance

• Na základě dohody mezi EIB and EK
• Spravována EIB
• Výzkum Horizon 2020 & Inovační Program

• Grant na přípravu (ne na implementaci) 
investičních programů

• Téměř €181m uděleno projektům
podporujícím investice ve výši cca. €6.6bn

Co je ELENA?
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Obecná pravidla

Minimální investice €30m
Grant pokrývá až 90% nákladů souvisejících s podporou rozvoje projektu
Přidělení rozpočtu: zásada “kdo dřív přijde, je dřív na řadě”; v rozmezí
€30m – 50m ročně
Požadovaná úroveň připravenosti: provedené přípravné studie a hlavní 
rozhodnutí přijatá před podáním žádosti o podporu ELENA (návrh ELENA 
by měl prokázat vysokou pravděpodobnost, že projekt bude realizován)
Povinnost při implementaci – požadavek pákového faktoru:

20 pro projekty v oblasti udržitelné energetiky
10 pro rezidenční budovy

V případě nedosažení pákového efektu: dotace může být vymáhána zpět

Konečným příjemcem (žadatelem) nemusí být ten, kdo investici provádí.
Tříleté prováděcí období pro projekty EE
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Kdo může využít?

Jiné veřejné subjekty
(např. energetické 
agentury).

Místní, regionální nebo
státní orgány.

Seskupení těchto 
orgánů nebo subjektů.

VEŘEJNÝ
SEKTOR
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Vhodné investiční programy: 

ELENA

• Renovace EE veřejných a soukromých 
budov

• Pouliční a dopravní osvětlení
• Integrace obnovitelných zdrojů energie do 

budov
• Investice do sítí dálkového vytápění/chlazení
• Místní energetická zařízení, který podporují

EE/RE (např.: inteligentní sítě)

Investiční programy prováděné konečným
příjemcem nebo třetí stranou

UDRŽITELNÁ
ENERGIE
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Vhodné investiční programy: 

ELENA

• Renovace EE rezidenčních budov
• Integrace obnovitelných zdrojů energie do budov
• Aktivity v oblasti rozvoje projektů: 

• poskytování podpory pro osvědčení o 
energetické náročnosti nebo energetické 
audity,

• přístup k financování: pomoc domácnostem 
získat přístup k financování z finančních 
institucí, a/nebo k dostupným dotacím, 

• nastavení One Stop Shops atd.

Investiční programy prováděné konečným příjemcem 
nebo třetí stranou

REZIDENČNÍ
BUDOVY
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Náklady: 
EL

EN
A

• Náklady na pracovníky jasně přiřazené k projektu
• Platy, poplatky za sociální zabezpečení a další náklady spojené s finančním 

ohodnocením

• Studie proveditelnosti, návrhu a trhu
• Strukturování programů, byznys plány, energetické audity
• Právní/finanční poradenství
• Příprava procesu veřejné soutěže
• Sdružování menších projektů tak, aby vytvořily financovatelné uskupení

Interní zaměstnanci

Externí odborníci
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Proces podání žádosti 1/3

2-3 stránky se základními 
informacemi o plánovaném 
investičním programu a 
potřebách technické 
pomoci.

Počáteční ověření
způsobilosti.

PRVNÍ OVĚŘENÍPRVNÍ KONTAKT

ELENA@EIB.ORG

PŘED-ŽÁDOST
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Proces podání žádosti 2/3

ve spolupráci s 
týmem ELENA z 
EIB.

Konečná verze.

ŽÁDOSTPRVNÍ VERZE 
ŽÁDOSTI

Obvykle přibližně 30 
stran vzorového
dokumentu, který
obsahuje podrobnosti o 
plánovaných investicích, 
nákladech, očekávaných
úsporách energie a 
informace o 
souvisejících potřebách
technické asistence.

ZPŘESNĚNÍ 
ŽÁDOSTI

Evropskou komisí (EK)
Pokud schváleno EK…

ŽÁDOST O 
SCHVÁLENÍ
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Proces podání žádosti 3/3

Zahájení služeb vývoje projektu
financovaných ELENA.

Příprava dohody o financování
a podpis smlouvy.

ZAHÁ JENÍ PROJEKTUPŘÍPRAVA DOHODY 
O FINANCOVÁNÍ
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Přehled projektů



ČESKÁ
REPUBLI

KA
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Dvě Případové Studie

Případová studie 1:
ČMZRB

Případová studie 2:
Chytrý Středočeský kraj
(Smart CEBOREG) v České republice



ČESKÁ
REPUBLI

KA
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Dvě Případové Studie

Platforma pro Energetiku, Podnikání a Poradenství ČMZRB

Příjemce: Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)

Cíl: Technická asistence ELENA bude podporovat přípravu a implementaci
plánovaného investičního programu se zaměřením na energeticky účinné
renovační projekty, které budou realizovány v budovách ve vlastnictví MSP a v
budovách veřejných orgánů po celé České republice. 

Odhadované náklady investičního programu: 90 milionů EUR
Podpora ELENA: 3.01 milionů EUR

Zahájeno v srpnu 2020

Požadovaná podpora od ELENA:
ü Technická podpora při provádění energetických auditů a validace výchozích 
hodnot pro obce a MSP
ü Podpora při přípravě a hodnocení nabídek a smluv o EPC 
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Dvě Případové Studie

Chytrý Středočeský kraj (Smart CEBOREG)

Příjemce: Středočeský kraj
Cíl: support substantial investments in energy efficiency refurbishment 
through EPC in public buildings in Central Bohemian Region in the Czech 
Republic

Odhadované náklady investičního programu : 62 milionů EUR
Podpora ELENA: 2.45 milionů EUR

Zahájeno v říjnu 2019

Požadovaná podpora od ELENA :
ü Technická podpora pro vypracování energetických auditů a validaci 
výchozích hodnot
ü Podpora při přípravě a hodnocení nabídek a smluv o EPC
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Otázky?

Moc děkuji za Vaši 
pozornost

elena@eib.org
a.piontek@eib.org

mailto:elena@eib.org
mailto:a.piontek@eib.org

