
Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na
mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE

do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 121/07)

Numer pomocy XR 169/07

Państwo członkowskie Republika Czeska

Region 87(3)(a), 87(3)(c)

Nazwa programu pomocy lub
nazwa przedsiębiorstwa otrzymują-
cego uzupełniającą pomoc ad hoc

OP ŽP, prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie oblast podpory 3.1
– Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení
využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elek-
třiny

Podstawa prawna Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o podpoře kombinované
výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním
trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy 2001/77/ES ze dne 27. září
2001 o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů v podmínkách vnitřního trhu
s elektřinou 180/2005 Sb., zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovi-
telných zdrojů) 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.

Programový dokument OP ŽP, 15. listopadu 2006 projednán a schválen vládou
ČR; 7. března 2007 byl odeslán a přijat Evropskou komisí k formálnímu hodno-
cení.

Implementační dokument OP ŽP, ze dne 28. června 2007.

Směrnice MŽP č. 07/2007 ze dne 29. června 2007 pro předkládání žádostí a o
poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní
prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České
republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Roczne wydatki planowane w ramach
programu pomocy

1 332 mln CZK

Maksymalna intensywność pomocy 40 %

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia

Data realizacji 1.10.2007

Czas trwania 31.12.2013

Sektory gospodarki Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów

NACE: A, DD.0.00., E, M, N, O

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
CZ-101 00 Praha

Adres internetowy publikacji
programu pomocy

www.opzp.cz
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