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CNG ve firemních flotilách

Překračování imisních limitů
Doprava - výrazný podíl na překračování imisních limitů (PM 10, NOx,
benzoapyren) ve městech
PM10 – r.2014

benzoapyren – r.2014

NOx – r.2014

Proč podporovat čistou
mobilitu
 Zlepšení kvality ovzduší a kvality života obyvatel

 Snížení hladiny hluku
 Plnění evropských směrnic (2014/94/EU-infra) a
národních strategií (NAP ČM, NPSE, SPŽP)
 Urychlení vývoje environmentálně šetrnějších
technologií

OPŽP 2007-2013
Podpora nákupu CNG autobusů:
 Všech 8 žádostí bylo schváleno, a to v celkové výši:
- cca 1,5 mld. Kč dotace EU
- cca 2,4 mld. Kč celkových nákladů.
 Realizací 8 projektů MSK(5), UK(2) a aglomerace Brno (1)
bylo podpořeno nakoupení:
- 303 autobusů na CNG,
- 4 plnící stanice
 DP/Brno/rok/100 CNG busů – snížení o:
- CO - 9,4t., NOx - 61,5t., PM10 - 2,3t.

OPŽP 2007-2013 – Osvěta CNG
 Působnost: MSK, Ústecký kraj, aglomerace Brno
 Cíl: propagace pohonu CNG
 Využití nových autobusů CNG, billboardy, regionální
média, TV spot
 Termín: 9-10/2015
 Cena: 1,1 mil. Kč

OPŽP 2014-2020
 OPŽP 2014+ - s podporou alt. dopravy nepočítá
 Řešeno v rámci dalších OP
 Využití NPŽP (MŽP) v komplementaritě s ostatními OP
NPŽP (MŽP)
• Podpora nákupu
CNG, PHEV,EL
• Příjemce municipality,kraje,
organizace jimi
zřízené

OPPIK (MPO)
• Podpora nákupu
elektromobilů
• Pořízení
dobíjecích stanic
• Příjemce Podniky– mimo
Prahu

OPD (MD)
• Veřejná
infrastruktura
dobíjecích stanic
pro EL/CNG
/LNG a vodík
• Příjemce –
provozovatelé
dobíjecích stanic

IROP (MMR)
• CNG a elektro
busy + podpora
el. kolejových
vozidel
• Příjemce Veřejné DP

Národní program životní prostředí
 MŽP - Zaplnění bílých míst, které nejsou
součástí OP

 1) Plán podpory nákupu vozidel na alt. pohon
(CNG, elektromobilita, plug-in hybrid)
 2) Propagace, vzdělávání, osvěta čisté mobility
– osvěta alternativních technologií v dopravě

Národní program ŽP – podpora
nákupu vozidel s alternativním
pohonem I.
 Alokace: 150 mil. Kč (75 % EL, PHEV)
 Oblast podpory: EL, PHEV, CNG
 Typologie vozidel: Kategorie L, osobní, užitková,
menší nákladní do 12 t., malé busy do 7,5t.
 Jednodušší žádosti než v rámci OP
 Působnost: Celá ČR včetně Prahy
 Příjemci: obce a kraje, svazky obcí, p.o, o.p.s., spolky,
s.r.o. a .a.s (nad 50 %) založené obcí či krajem
 Výše žádosti je omezena pouze pravidly veřejné
podpory u s.r.o a a.s. (např. de minimis – 200 tis.
EUR/3 roky)

NP ŽP – podpora nákupu vozidel s
alternativním pohonem II.

 Výše podpory: v kategorii osobních a užitkových
vozidel - 50 tis. Kč (CNG), 200 tis. Kč (PHEV) a 220
tis. Kč (EL)
 Bonifikace za staré ekologicky zpracované vozidlo
(Euro 3 a starší)
 Výzva je navázaná na dobrovolnou dohodu s výrobci
automobilů/energetiky/plynaři
T. Vyhlášení:11/2016

NP ŽP – Osvěta v oblasti čisté
mobility
 Vyhlášení: 6-8/2015
 Realizace na území 16 statutárních měst (2016/2017)
 alternativní pohony, veřejná doprava, nemotorová doprava,
car-sharing, bike-sharing), propojení s Evropským týdnem
mobility
 Alokace 20 mil. Kč

Program LIFE
 Program LIFE – komplementární finanční nástroj EK
 Umožňuje financovat řadu inovativních opatření a aktivit

zaměřených na dlouhodobá a udržitelná řešení problémů v oblasti
životního prostředí a klimatu (metodické i technologické řešení i
propagace výsledků)
 Typický projekt má rozpočet 1-3 mil. EUR.
 Max. míra kofinan. EK je 60 % + možné kofinan. z ČR 15 % navíc
 Žadatel: právnické subjekty, výzkumné org., NNO
 Výzvy jsou vyhlašovány 1x ročně (letos vyhlášeno 5/2016)

 http://www.mzp.cz/cz/komunitarni_program_life, life@mzp.cz

Nedotační podpora MŽP (CNG)
 Podpora nejnižší spotřební daně v návaznosti na požadavky EK do roku
2020.
 Podpora co nejnižší spotřební daně při jednáních s EK i po roce 2020
 Podpora komunikace s MV (vjezd vozidel CNG do veřejných garáží)
 Podpora osvěty alternativních paliv (např. v rámci ETM)
 Podpora VaVaI v oblasti podpory alt. pohonů (MŽP se podílí na přípravě

výzkumných programů TAČR
 Podpora nákupu alternativních vozidel v rámci veřejných zakázek
 - ústřední státní správa (centrální zakázky – v působnosti MF)
 - návaznost na nový ZVZ a NPSE – do roku 2020 - 25 % vozidel s alt.

pohonem ve státní správě
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