
V rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. se táži, podporu na jaké akce, v rámci 
jaké výzvy, pod jakým č.j., v jaké finanční výši kdy získala Dalkia Česká republika a.s.,  
IČ 45193410, z evropských fondů.  Předpokládám, že Vaše ministerstvo má souhrnné informace 
o příjemcích podpor z evropských fondů. 
Pokud takové informace snad souhrnně nemáte, který státní orgán je souhrnně má, či má alespoň 
informace o akcích, zlepšujících životní prostředí, a vztahujících se k teplárenství  
a elektroenertice? 
 



MINISTERSTVO FINANCÍ 
Letenská 15, poštovní přihrádka 77 
118 10 Praha 1 
Telefon: 257043399  Fax: 257049272 
 
 
                   V Praze dne 21.1.2014 
                   Č. j.: MF-7 833/2014/10/14 IK 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
  
Vážený pane, 
 
na Ministerstvo financí bylo dne 6. ledna 2014 doručeno Vaše podání se žádostí  o poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění 
pozdějších předpisů, které se poskytnutí informací v souvislosti s podporovanými akcemi 
subjektu Dalkia Česká republika a.s. v rámci evropských fondů. 
 
V příloze tohoto dopisu naleznete tabulku projektů dotčeného subjektu schválených  
ke spolufinancování z evropských fondů v současném programovém období 2007-2013. Jde  
o projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí a dále z Operačního 
programu Podnikání a inovace. Tabulka obsahuje registrační číslo a název projektu, fond, 
maximální výši dotace, kterou lze v rámci daného projektu čerpat, datum rozhodnutí  
o poskytnutí dotace a uvedení výzvy, v rámci které byl projekt schválen.  
 
V případě potřeby konkrétnějších informací o projektech Vám doporučuji obrátit  
se na příslušné řídící orgány, tedy Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu  
a obchodu, případně na Ministerstvo pro místní rozvoj jakožto Národní orgán pro koordinaci, 
který má k dispozici souhrnné informace za veškeré operační programy financované  
z evropských strukturálních fondů.  
 
  
 
 



')

datum vydání Rozhodnutí o
operační program číslo projektu název projektu výzva fond částka dotace (v Kč) poskytnutí dotace (příp.

Změna/dodatek)

Snížení emisí z CZT Olomouc - přechod parní
OP Životní prostředí CZ.1.02/2.1.00/11.13110 větve IV. na horkovod 26. FS 16 129 166,50 20.11.2013

Snížení emisí NOx a S02 v Elektrárně
OP Životní prostředí CZ.1.02/2.2.00/09.03730 nebovice na kotlích K13 a K14 8. FS 10 467 750,00 8.12.2010

OP Životní prostředí CZ.1.02/2 .2.00/11.12874 Ekologizace kotlů K1 - K4 na Teplárně Karviná 25. FS 168 337 400,00 1.11.2013
Ekologizace kotlů K2, K3, K4 v Elektrárně

OP Životní prostředí CZ.1.02/2.2.00/11.12915 nebovice 25. FS 130 175 542,62 1.11.2013

OP Životní prostředí CZ.1.02/2.2.00/11.13401 Ekologizace kotlů K14 v Elektrárně nebovice 25. FS 241951572,14 29.11.2013
Energetické úspory a zvýšení energetické

OP Podnikání a inovace CZ.1.03/3 .1.00/12 .00694 účinnosti v Dalkia Česká republika, a.s. 23. ERDF 69 749300,00 22.9.2010

Zefektivnění kogenerační výroby elektřiny a
OP Podnikání a inovace CZ.1.03/3.1.00/12.00699 tepla v teplárnách Dalkia Česká republika, a.s. 23. ERDF 14516 300,00 5.5.2011

Zelený plán pro energetické úspory v Dalkia
OP Podnikání a inovace CZ.1.03/3.1.00/13 .00787 Česká republika, a.s. 36. ERDF 85000000,00 28.11.2012

Efektivní a šetrné hospodaření energií v
OP Podnikání a inovace CZ.1.03/3.1.00/13 .02008 Ostravě!! ! 36. ERDF 12 940 400,00 23.12.2013

OP Podnikání a inovace CZ.1.03/3.1.00/13.02009 Úspora primární energie na Karvinsku 36. ERDF 21 780 400,00 2.1.2014

pozn.:
FS= Fond soudržnosti
ERDF = Evropský fond pro regionální rozvoj
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