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Váženízobchodnízpartneřizazpřátelé“

věřím“zžezjstezletošnízhorkézazslunečnézdnyzvyužilizPstejnězjakozmygznejenzkzodpočinkuzaznabrání

novýchzsil“zaleztéžzkznačerpáníznovýchzzkušenost zazinformací“zkteréznynízspolečnězzúročímezpři

tvorbězzajímavýchzprojektovýchzzáměrů.zSzprvnímizchladnýmizdnyzskončiloznejenzléto“zaleztéžzpoL

někudzrozpačitézazklidnézobdobízvzoblast zdotacízazčerpánízprostředkůzzzfondůzEU.zPevnězvěřím“zže

většinazzzvászizpřeszpomalejšízstartzprogramovacíhozobdobízneztrat laztvůrčízelánzazchuťzprostředL

nictvímzdotacízrozvíjetzsvojizobec“změstoznebozsvézpodnikání.zDneszužzpřecezdobřezvíme“zžezzískání

dotacezazjejízčerpánízjez„běhznazdlouhouztrať“zazvzněmzhrajezrolizhlavnězvytrvalost“znezrychlýzstart.

LenkazDvořáková

zástupcezředitelezprozprojektovézřízení

Investor:
CETSkazsz

Dotačníšprogram:
Operačníkprogramkpodnikáníkakinovace

Realizace:
K,,LkžkK,4P

Projektovýšmanažer:
IngzkMiroslavakZemanová

Novéktechnologiekpečení
využívajícíkintegracikřízeníkvýrobních
procesůkakmonitoringkvýroby

Jednoušzšvelkýchšinvest čníchšakcíKškterou

sešvš letošnímšrocešzašpřispěníšprostředků

zš fondůšEUšpodařilošúspěšněšdokončitKš je

výstavbaš novéš pekárnyš vš Choustníkově

Hradišt 0š Keš zdárnémuš konciš vedlaš velmi

náročnáš cestaKš naš kteréš muselš investor

překonatš řaduš překážetKš oš čemžš svědčíš i

skutečnostKšžešžádostšošdotacišbylašpodána

jižšvšroceš20090

Samotnákvýstavbakareáluknovékpekárnyykkterýkzahrnujekvýrobníkhalukakadministrat vníkbudovuykzaž
čalakvkdubnukK,4šzkKomplexkjekvybavenknejmodernějšímiktechnologiemikpečeníyklinkamiknakpečivo
akchlébkaknadčasovýmkbalícímkakexpedičnímksystémemzkProvozkpekárnykbylkzahájenkvkdubnukK,4Pz

SpolečnostkUTCONTkszrzozkseknaktomtokprojektukpodílelakvekfázikrealizaceykkdykzajišťovalakplynulé
f nancováníkinvest čníchknákladůkzekstranykposkytovatelekdotacekakvýběrovákřízeníknakdodavatele
stavebníkčást kakjednotlivýchktechnologiízkVícekinformacíkokprojektukvámkpřinesemekvkpříšt mkčíslez

wwwzdabonazeu

Investor:
MěstokLanškroun

Dotačníšprogram:
Operačníkprogramkživotníkprostředík–kPOkD

Realizace:
44zkLzkK,4šzk–k4zk4KzkK,4š

Celkovéšnákladyšprojektu:
4k4DVkPfKkKč

Dotace:
fxPk4LfyKPkKč

Projektovýšmanažer:
CczkJitkakŠimerdová

Předmětemk projektuk jek ošetřeník stávajících
akvýsadbaknovýchkdřevinkvkkatastrálnímkúzemí
LanškrounkakUolníkTřešňovecz

ŽelkemkbylokvysazenokKkxšKkkusůkdřevinkakxš
kusůkdřevinkbylokošetřenozkMeziknověkvysázež
nékdřevinykpatříknapřzkjavorkmléčnýykjavorkkleny
bukklesníyk lípaksrdčitákakzkkeřůknapřzkhortenzie
velkolistáyktavolníkykazalkaykšeříkkobecnýkakdalšíz

Vk současnék doběk jek projektk plněk zrealizovány
prof nancovánkzekstranykStátníhokfondukŽivotž
níhok prostředík ak probíhák jehok udržitelnosty
kterákjek4,kletz

Prok Vašik obecnouk představuk jek udržitelnost
projektukdobaykpokkteroukmusíkpříjemcekudrž
žetkvýstupykprojektuykpřičemžkdodrženíkzávazž
kukudržitelnost kmůžekbýtkpředmětemkkontroly
zekstranykpříslušnýchkinst tucízkVktomtokpřípaž
děk budek musetk městok Lanškrounk vk případě
uhynut kvysazenýchkrostlinkvysaditknovéz

OzeleněníksídlištěkUkPapíren

x
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ÚsporyOenergiíOaOvyužit Oalternat vních
zdrojůOnaOobjektuOZŠOVoděrady

wwwEdabonaEeu

Investor:
ObecOVoděrady

Dotačnížprogram:
OperačníOprogramOživotníOprostředíO–OPOO,

Realizace:
-úáé-(-O–O-úáé-((

Celkovéžnákladyžprojektu:
(úO)é-O,ééOKč

Dotace:
(-O)ý(O-é-OKč

Projektovýžmanažer:
:lešOEhl

PředmětemOprojektuObyloOzatepleníOobálkyObuš
dovyOzákladníOškolyO2tznEOobvodovéOstěnyAOstřeš
chaAOstropAOpodlahaOvOcelkovéOvýměřeO5(ú)Omé1
aOvýměnaOotvorůOobjektuO2,éýOmé1EODáleOzdeOdoš
šloOkOvýměněOzdrojeOteplaO2elektrickáOakumulačš
níOkamna1AOnavrženObylOobnovitelnýOzdrojOenerš
gieAO konkrétněO tepelnáO čerpadlaO typuO vzduch
–OvodaOzaOúčelemOvytápěníOobjektůOškolyE

ProO objektO školyO bylyO osazenyO ,O ksO tepelných
čerpadelO PZPO HP,:W,-SO oO topnémO výkonu
éHAHO kWEO ProO objektO jídelnyO bylyO osazenyO éO ks
tepelnýchOčerpadelOPZPOHP,:WééS„OoOtopném
výkonuOé(A5OkWE

Součást OprojektuObyloOrovněžOosazeníOradiátoš
růOtermostat ckýmiOvent lyOaOhlavicemiAOvčetně
vyregulováníOotopnéOsoustavyE

ProjektO jeOvO současnéOdoběOukončenOaOprobíš
háOpět letéOobdobíOjehoOudržitelnost EO PoOtuto
dobuOmusíOobecOzajist tAOabyOškolaOnadáleOfunš
govalaAOabyOzatepleníOaOvyměněnáOoknaOnebyla
zničenaO aO tepelnéO čerpadloO byloO využívánoE
VšeO jeO vO průběhuO tzvEO udržitelnost O projektu
kontrolovánoE

,áé-(5

Zpravodaj

wwwEdabonaEeu 5

ÚsporyOenergiíOšOZŠOVoděrady
ZeptaliOjsmeOseOpříš
moO panaO řediteleA
MgrEO JiříhoO Kalousš
kaAO jakO jeO spokojen
sO přechodemO školy
naO jinýO zdrojO vytáš
pěníW

Panež řediteliMž přestožež jstež vež školež vž obdo–
bíMžkdyžtamžpanovalžchladMžnepůsobilMžmůžete
prosímž alespoňž naž základěž informacíž Vašich
kolegůž zhodnot tMž jakáž bylaž tepelnáž pohoda
čiž nepohodaž vž doběž předž realizacíž projektu
ažnyní?

„Dle-vyprávění-kolegyň-a-kolegů/-kteří-na-škole

působí- dlouhodobě/- byl- problém- školu- vytopit

na-přijatelnou-teplotuS-V-zimě-nebylo-neobvyk3

lé/-že-ve-třídách-bylo-i-pod-)B°C-a-na-chodbách

ještě-méněS-Akumulačky-v-kombinaci-s-netěsní3

cími-okny-a-neizolovanými-zdmi-nebyly-schopny

vytápět-na-vyšší-teplotyS-Posun-nastal-po-výmě3

ně-oken-a-později-i-po-izolaci-pláště-budovyS-Vše

se-postupně-projevovalo-i-na-spotřebě-energie

a- třídy- i- chodby- jsou- vytopeny-na- předepsané

teplotyS“

Podařiložsežškoleždosáhnoutžvžuplynuléžtopné
sezoněžpředpokládanýchžúsporženergií?

„Poslední-dvě-zimy-byly-mírné-a-u-obou-došlo

k- předpokládaným- úsporám/- dokonce- si- mys3

lím/-že-i-nad-očekáváníS-Před-realizací-zateple3

ní- a- změny- zdroje- vytápění- byla- roční- spotře3

ba- elektrické- energie- zhruba- za- milion- korunS

V-dnešní-době-je-to-cca-na-)fTS-Samozřejmě-je

zde-nižší- tarif-pro- tepelná-čerpadla/- jiné-ceny/

do- spotřeby- se- promítá- veškerá- energie- ýku3

chyň/-třídyP-a-řešil-jsem-úspory-výměnou-osvět3

lení-apodS-Na-druhou-stranu-je-jistě-větší-odběr

pro- vybavení- počítači/- dataprojektory- a- další

technikouS-Skutečné-úspory-se-tedy-dají-jen-při3

bližně-odhadnoutS“

Jednouž zž nejčastějšíchž námitekž prot ž tepel–
nýmž čerpadlůmž vzduch–vodaž jež nadměrná
hlučnost.ž Jsouž tedyž čerpadlaMž kteráž máte
umístěnážnažstřešežbudovyMžskutečněžhlučná?
Majížsežsousedéžčehožobávat?

„Přiznám- se/- že- jsem- hluk- od-čerpadel- nikdy

nezaregistroval- a- nikdo- ze- sousedů- se- dopo3

sud-ani-nezmínilS-Takže-si-myslím/-že-zde-pro3

blém-neníS“

Posledníž otázkaž –ž naž tělo. Dalž bystež si
domůžtepelnéžčerpadlo?

„Pokud- bych- stavěl- nový- dům- nebo- musel

kompletně- řešit- způsob- vytápění/- tak- bych- s

největší- pravděpodobnost - volil- toto- řešeníS

Mám-kamarády/-kteří-na-čerpadlo-nedají-do3

pust t- a- jejich- celkové- platby- za- energii- jsou

výrazně- nižší/- než- mám- já- ýplynové- topení/

elektřinaPS“

DěkujemeOpanuOřediteliOzaOvstřícnostAOochotu
aO časAO kterýO námO věnovalAO aO přejemeO mnoho
úspěchůOdoOprávěOzahájenéhoOškolníhoOrokuE

Petra-Brandejsová



EíkyV trenduV snižováníV tepelnýchV ztrátV objektůV aV potřeběV menšíchV zdrojůV teplaV seV stáleV častěji
vyplat V instalovatVtepelnéVčerpadloVgjakVtomuVbyloVnapř4V iVveVškoleVveVVoděradechÚ4VSVpotřebou
nižšíhoVvýkonuVklesajíV iVpořizovacíVnákladyVaVzkracujeVseVnávratnostV invest ce4VStáleVširšíVvyužit
tepelnýchVčerpadelVpozorujemeVnejenVuVnás%ValeVvšudeVveVsvětě4VTepelnéVčerpadloVjeVzcelaVbezob/
služnéV–VmusíteVseVoVnějVstaratVasiVjakoVoVvašiVledničkuV–VaVproVjehoVvyužit VhovoříVzejménaVvysoká
účinnostVpřeměnyVenergie4VÚčinnostVseVpohybujeVnadVA11-VuVtypuVvzduch5vodaVaVdokonceVnad
7°1-VuVtypuVzemě5vodaVgtj4VčerpadloVzVWVkWhVelektřinyVvyrobíVA%Vresp4V7%°VkWhVteplaÚ4VZat mco
prostorVproVhlubinnéVvrtyVčiVplošnéVkolektoryVjeVveVstávajícíVzástavběVčastoVnedostatečný%VteploVze
vzduchuVjeVmožnéVvyužítVprakt ckyVkdekoli4V2VprotožeVseVteplotyVvzduchuVvVnašichVzeměpisných
šířkáchVvVzimnímVobdobíVpohybujíVnejčastějiVmeziV/+V°BVažV0WA°B%ViVtepelnáVčerpadlaVvzduch5voda
jsouVpřiVtěchtoVteplotáchVplněVfunkčníVaVveliceVoblíbenáVjakVvVrodinnýchVdomech%VtakViVuVvětších
instalacíVgškoly%Vškolky%Vúřady%Vapod4Ú4

www4dabona4euC

OVtepelnýchVčerpadlech…

důvodůVproVinstalaciVtepelnéhoVčerpadla6%8
•V nízkéVprovozníVnáklady%
•V šetrnostVkVživotnímuVprostředí%
•V nenáročnáVobsluha%
•V rychláVnávratnostVinvest ce%
•V nižšíVsazbaVzaVelektřinu%
•V víceúčelovost6VmůžeVtopit%VchladitVaVohřívatVvodu%
•V minimálníVnárokyVnaVúdržbu%
•V snadnáVinstalace%
•V odpadajíVnákladyVzaVkomín%
•V neníVpotřebaVmístoVproVkotelVaVskladováníVpaliva%

TeďVvíteV„proč“VsiVpoříditVtepelnéVčerpadlo
aV„zač“VsiVjejVpořídit%VVámVpovímeVmy%Vpřijďte…

A5Z1W°

Zpravodaj

www4dabona4eu +

2ktualita6
NováVzelenáVúsporámV/VrodinnéVdomy

PozorcŽBudeŽzahájenoŽdalšíŽkoloŽpříjmuŽžádost ŽdoŽNovéŽzelenéŽúsporám5

VzhledemVkVtěmtoVinformacímVjeVnutné%VabysteVseVzačaliVpřipravovatVnaVdalšíVvýzvuVproVpodávání
žádost Vtak%VabysteVvVdoběVvyhlášeníVvýzvyVměliVpřipravenyVvšechnyVpožadovanéVpodklady4

ŽádatŽmůžeteŽvŽtěchtoŽoblastechŽpodpory:

2V–VSnižováníVenerget ckéVnáročnost VstávajícíchVrodinnýchVdomů
NV–VVýstavbaVrodinnýchVdomůVsVvelmiVnízkouVenerget ckouVnáročnost
BV–VKfekt vníVvyužit VzdrojůVenergie

PodrobnějšíŽinformaceŽnalezneteŽna:Žwww5novazelenausporam5cz2Žwww5dabona5eu

MinistrŽživotníhoŽprostředíŽRichardŽBrabecŽdoplňuje:

„Pokudýněkdoýnestačilýoýdotaciýpožádat,ýdalšíý šanciýbudeýmítý ještěý tento

rok.ý Běhemý podzimuý plánujemeý spuštěníý dlouhodobéý kont nuálníý výzvy

Nováýzelenáýúsporámýsýpostupnýmýdoplňovánímýpenězýdleývýnosuýzýdražeb

emisníchýpovolenek,ýuýnichžýpředpokldámeývýrazněývyššíýbudoucíývýnosy.“

MaximálníŽdotace:Ž%ý7Ž588ŽKč5Ž PředpokládámeŽ85ŽiŽdotaceŽzŽuznatelnýchŽnákladů5

2ktualita6VKotlíkováVdotace
MinisterstvoVživotníhoVprostředíVspust loVočekávanéVcelorepublikovéVtzv4V„kotlíkovéVdotace“4VPe/
nízeVzVevropskýchVfondůVbudouVnyníVmociVvyužítVpřímoVobčané4VEotaceVjsouVurčenyVnaVvýměnu
starýchVneekologickýchVkotlůVnaVtuháVpalivaVproVvlastníkyVrodinnýchVdomů4

CoŽmůžeteŽrealizovat?
•VtepelnýVzdroj
•VnováVotopnáVsoustava
•Vmikroenerget ckáVopatření%Vnapř46
/VzatepleníVstřechyVneboVpůdníchVprostorO
/VzatepleníVstropuVsklepníchVprostorVneboVpodlahyO
/VdílčíVzatepleníVkonstrukcíVgnapř4VseverníVfasádaVapod4ÚO
/VopravaVfasády%Vnapř4VprasklinVaVdalšíchVporuchVfasádyO
/VodděleníVvytápěnéhoVprostoruVrodinnéhoVdomuVodVvenkov/
níhoVgnapř4VzádveříÚO
/VdílčíVvýměnaVokenO
/VvýměnaVvstupníchVaVbalkonovýchVdveříO
/VinstalaceVtěsněníVokenVaVdveří4
•VslužbyVenerget ckéhoVspecialisty%VpořízeníVPKNN
•VprojektováVdokumentace



) wwwhdabonaheu

InformujemeypotenciálníyžadateleyoydotaciyzyOperačníhoyprogramuyŽivotníhoyprostředíKyžeyv
rámciyblížeyuvedenýchyspecif ckýchycílůyjeynejvyššíyčasyseypřipravitynaypodáníyžádost ySzaypředV
pokladuyprojektovéypřipravenost Cš

•ySCy:2:yKanalizaceKyČOVKyeutrofizaceyvod

•ySCy:20yPitnáyvoda

•ySCyZ2:ySníženíyenergetickéynáročnostiyveřejnýchybudov

Aktualita:rDotacerzrOPŽP

Předpokládanéydatumyzahájeníypříjmuyžádost Jy:Z2y:52y05:Z
Předpokládanéydatumyukončeníypříjmuyžádost JyZ2y:2y05:3

gáU,mf

Zpravodaj

wwwhdabonaheu ú

Aktualita:rPrvnírvýzvyrPRV
•yOperacey42:2:yInvesticeydoyzemědělskýchypodniků
Invest cervrživočišnérarrostlinnérvýroběrvedoucírkersníženírvýrobníchrnákladůšrmodernizacirnebo
zlepšenírjakost rvyráběnýchrproduktů
Ustájovacírarchovatelskárzařízeníšrskladovacírkapacityrnarproduktyrrostlinnérvýrobyrarkrmivah

•yOperacey4202:yZpracováníyayuváděníynaytrhyzemědělskýchyproduktů
Invest cerdorzařízenírarmoderníchrtechnologiíšrkterársouvisejírserzpracovánímrzemědělskýchrproé
duktůraruvedenímrvýrobkůrnartrhh
Invest cerdorzařízenírprorvýroburpotravinrarkrmivšrpodporarprodejerzerdvorah

•yOperacey42620yLesnickáyinfrastruktura
Rekonstrukcerarbudovánírlesnickérinfrastrukturyr–rlesníchrcestrarsouvisejícíchrobjektů

• Operace 8232:yTechnikayaytechnologieyproylesníyhospodářství
Invest cerdorlesnírtechnikyrartechnologiírVhardwarderyšrharvestoryšrštěpkovačešrkolovértraktoryšrajhI

Jsmeypřipraveniykonzultovatyvašeyprojektovéyzáměry2y EVmailJydabona–dabona2eu

•ySpecifickýycíly:2:yZvýšeníyregionálníymobilityyprostřednictvímymodernizaceyayrozvoV
jeysítíyregionálníysilničníyinfrastrukturyynavazujícíynaysíťyTENVT
RekonstrukcervybranýchrúsekůrsilnicirIIhrarIIIhrtřídy

•ySpecifickýycíly626yPodporaypořizováníyayuplatňováníydokumentůyúzemníhoyrozvoje
Pořizovánírúzemníchrplánůrobcírsrrozšířenourpůsobnost

Příjemyžádost Jy0:2yT2y05:Zy–y6:2y62y05:L

Příjemyžádost Jy:42yT2y05:Zy–y6:2y62y05:L
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