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Výzvy na podávanie žiadostí

Výzva 3 : 15. október – 17. december 2021

Výzva 2 : 29. marec – 31.máj 2021

Výzva 4 : jar 2022

Výzva 1 : 25. máj – 02.október 2020



Tretia výzva: pridelený rozpočet

Región
Dostupný rozpočet

(M EUR)
Počet podporených 

projektov

severské krajiny a 
západná Európa

1,44 24

stredná a východná 
Európa

1,56 26

južná Európa 1,14 19

Celkom 4,14 69



2. výzva: vybraní žiadatelia
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Pokyny pre žiadateľov:
Ako sa zapojiť do výziev 
EUCF? 



Ste mesto/obec/magistrát, zoskupenie miest/obcí alebo združenie miest a 
obcí/mikroregión ? 

Je Vaše mesto/obec alebo zoskupenie v plnej miere súčasťou niektorého z 27 
členských štátov EÚ alebo Veľkej Británie?

Bude možné preukázať oficiálnu podporu investičného plánu podporným 
dokumentom  starostu mesta/obce alebo iného relevantného zástupcu mesta/obce?

Má Vaše mesto/obec úradne schválený Akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu 
(SEAP), Akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu a klímu (SECAP) alebo podobný 
dokument?

Kontrola oprávnenosti EUCF

Zaväzujete sa k spolupráci počas celého monitorovacieho obdobia EUCF v trvaní 
dvoch rokov?

Kto je oprávneným prijímateľom 
podpory z EUCF?



Úplný formulár žiadosti

Vyplnený online žiadateľom;

Tri sekcie: 

1) Identifikácia žiadateľa;

2) Vypracovanie Investičného plánu;

3) Realizácia investičného projektu.

• ff

Podporné dokumenty

A) Akčný plán pre trvalo udržateľnú 

energiu (SEAP), Akčný plán pre 

trvalo udržateľnú energiu a klímu 

(SECAP) alebo obsahovo podobný 

dokument;

B) Podporný list starostu alebo iného 

relevantného zástupcu 

mesta/obce;

C) Vlastné prehlásenie zástupcu 

mesta/obce alebo zoskupenia  

miest/obcí.

Čo musí obsahovať EUCF žiadosť?



Cieľ

Podporovať činnosti potrebné pre 

vypracovanie investičného plánu

Pridelenie grantu

Vnútorné osobné náklady

Externí experti/ 

subdodávatelia

60 000 €

EUCF 
GRANT

• Štúdie uskutočniteľnosti

• Projektové analýzy

• Projektová dokumentácia

• Právne analýzy

• Sociálne štúdie

• Prieskum trhu

• Finančné analýzy

• etc. 

Oprávnené 

aktivity

Iné

Aké aktivity budú podporované z 
grantu EUCF?



fmp.eucityfacility.eu



Registrácia
Mesto, Obec, Zoskupenie miest a obcí

Check 
eligibility

Register

Create 
application

Fill 
application

Submit 
application
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Čo je Investičný plán a 
ako ho vytvoriť?



Investičný plán je dokument, ktorý preloží 
investičný projekt do finančného jazyka, za účelom 
získania financií na jeho realizáciu. 

Čo je investičný plán? 

Čo je zmyslom investičného plánu? 

▪ Poskytnúť investorom a finančným inštitúciám 
informácie potrebné k oceneniu investičného 
projektu jednoduchým a rýchlym spôsobom.

▪ Pretvoriť klimatické a energetické plány do 
správnych investičných balíčkov, a tým uľahčiť 
prístup  k financiám pre mestá/obce.



Informácie k investičnému projektu:

Súhrn plánovanej investície

• Celková plánovaná investícia
• Finančné zdroje
• Miesto plánovanej investície
• Mesto/obec alebo ich zoskupenie
• Cieľový sektor(y)
• Prehľad a ciele investície
• Odhadované náklady a výnosy
• Ekonomická výnosnosť
• Očakávané dopady

Prílohy

Súbor doplňujúcich dokumentov k doplneniu 
hlavných častí investičného plánu

Štruktúra vzorového plánu 

Popis plánovaného 
investičného projektu

1

2 Účastníci a miestni partneri

3 Právna analýza

4 Ekonomická a finančná 
analýza

5
Investičný harmonogram

Aká je štruktúra investičného plánu? 



• Ciele; 

• História projektu, 
kontext a odôvodnenie;

• Popis projektu;

• Analýza trhu a 
prekážky;

• Súhrn očakávaných 
dopadov;

• Opakovanie a/alebo 
potenciál rozšírenia 
projektu;

• Súhrn investičných 
častí.

Popis plánovaného 
investičného projektu

1

Nositelia projektu a 
partneri

2

• Prehľad prijímateľov 
projektu;

• Vlastníctvo aktív a 
manažérska štruktúra; 

• Profil rizík nositeľov 
projektu;

• Analýza (miestnych) 
partnerov.

Právna analýza

3

• Právne požiadavky 
platné pre plánovanú 
investíciu;

• Možné právne / 
regulačné stimuly;

• Možné právne/ 
regulačné prekážky;

• Prípravné štúdie a 
vyhodnotenia 
realizované pre 
investičný projekt.

Ekonomická a 
finančná analýza

4

• Odhadované náklady 
a výnosy investičného 
projektu;

• Ekonomická 
výnosnosť;

• Opatrenia na 
zmiernenie rizík;

• Plánovaný prístup k 
financiám a zdroje 
financovania.

Investičný 
harmonogram

5

• Činnosti technickej 
pomoci;

• Plán práce.

Aké informácie musí investičný plán 
obsahovať?



Mesto KLADNO – úspešný žiadateľ v ČR 

• Plánovaná investícia – cca 18 mil. EUR;

• Úspory spotreby energie a OZE vo verejných budovách v 
kombinácii s teplárenstvom;

• Financovanie vypracovania štúdií, analýz a ďalších podporných 
materiálov pre rozvoj efektívneho hospodárenia s energiou a 
vodou.



Dostupná podpora zo 

strany EUCF



Ako kontaktovať helpdesk

Ak ste sa už zaregistrovali, získate prístup na webovú stránku EUCF

Ak ste sa nezaregistrovali, získate prístup k všeobecným otázkam a odpovediam



Webová stránka

www.eucityfacility.eu

ce.czechia@eucityfacility.eu

https://semmo.cz/european-city-facility/



www.eucityfacility.eu

@eucityfacility


