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Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská
republika-Česká republika 2007-2013

• Rozvoj energetického využití biomasy a slunce v 
pohraniční oblasti

• Vedoucí partner-Služby města Brumov-Bylnice

• Hlavní přeshraniční partner-Obec Horné Srnie

• Partner P1-Město Brumov-Bylnice



Financování programu
Evropský fond pro regionální
rozvoj(ERDF) – maximální míra podpory 
ze zdrojů EUje 85% z celkových 
oprávněných nákladů

• V SR je míra spolufinancování ze 
státního rozpočtu 10%

• V ČR je míra spolufinancování ze 
státního rozpočtu 5%



Zaměření projektu

• Operační program přeshraniční spolupráce SR-ČR podporuje pouze 
projekty, které jsou zaměřeny na oblast území pohraničí na úrovni NUTS 
III ležícím na území Slovenské a České republiky. SR-okresy 
Trnava,Trenčín a Žilina, ČR-kraje Jihomoravský, Zlínský a 
Moravskoslezský a musí mít pozitivní přeshraniční dopad.

• Jde o projekty, které budou podporovat tvorbu funkční sítě
spolupracujících orgánů s cílem podporovat udržitelný, integrovaný, 
ekonomický, enviromentální, sociální a kulturní rozvoj přeshraničního
regionu.



Projekt : Rozvoj energetického využití biomasy a 
slunce v pohraniční oblasti

• Prioritní osa II: Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a 
životního prostředí

• Oblast podpory II.2: Zachování životního prostředí a rozvoj 
krajiny

• Celkové oprávněné náklady projektu –727.565 Eur



Projekty partnerů

• VP-Služby města Brumov-
Bylnice: 
Rekonstrukce CZT v Brumově-
Bylnici: stávající kotel na 
biomasu(1MW) a 4 plynové
kotle(1,7MW) vyměnit za dva 
kotle na biomasu (2 a 1 MW) a 
1 plynový přesbrojit na 1,2MW. 
Včetně nové MaR.

• HCP-Obec Horné Srnie: 
vybudování zařízení na využití
obnovitelného zdroje energie, 
konkrétně solárního ohřevu 
teplé užitkové vody, který bude 
instalován na místní sportovní
hale

• P1-Město Brumov-
Bylnice: 

zajištění publicity a podpora 
projektů



Rekonstrukce CZT-Brumov-Bylnice

• Celkové náklady na 
stavbu-22.400.000,-

• Dotace OPPS SR-ČR -
15.299.346,-

• snížení spotřeby 
fosilních paliv z 
původních 639.491
m3/rok na 137.445 
m3/rok

• snížení emisí CO2 z 
původních 1348,047
t/rok na 289,734 t/rok



Postup prací:

• Počátek rekonstrukce 
16.června 2009

• Demontáže staré
technologie-červen-
červenec

• Bourací a stavební práce-
červenec-srpen

• Montáže nových 
technologií-srpen-září-
říjen

• Předpokládaný termín 
dokončení-prosinec/09-
leden/10

• Předání do 25.února 2010



Výstupy, které budou dostupné-
stav kotle



Výstupy, které budou dostupné-
stav kotle



Výstupy, které budou dostupné-
stav kotle



Výstupy, které budou dostupné-
stav na potrubí



Výstupy, které budou dostupné-
aktuální výkony



Děkuji za pozornost

• Autor-Ing. Jaroslav Šerý-ředitel Služeb města Brumov-Bylnice

• Použité materiály: programový manuál k OPPS SR-ČR

EA Zlínského kraje Ing. Knotková


