Rada města Brna
Z8/38. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 17.5.2022

72. Projekt "Just Climate Neutral" - posouzení projektu
Anotace
Posouzení projektu “Just Climate Neutral” předkládaném v rámci programu Horizon Europe. Realizace
projektu má za cíl posílit procesy v rámci přechodu města Brna směrem ke klimatické neutralitě, a to
podporou inovativního plánování, tvorbou nových nástrojů a postupů, včetně realizace konkrétních
demonstračních projektů, které budou mít přímý dopad na snížení skleníkových plynů ve městě Brně.
Projekt byl zpracován a podán městem Umeå do výzvy programu Horizon Europe a město Brno bude v
roli partnera s rozpočtem na jeho aktivity ve výší 9 mil Kč.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. souhlasí

s účastí statutárního města Brna jako partnera v projektu „Just Climate Neutral“ v
rámci programu Horizon Europe

2. schvaluje

posouzení projektu „Just Climate Neutral“, které tvoří přílohu č….tohoto
zápisu

spolupráci statutárního města Brna s partnery projektu uvedenými v
posouzení projektu „Just Climate Neutral“

Stanoviska
Materiál byl předložen Radě města Brna na R8/219. schůzi dne 11. 5. 2022.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek
vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů
10.5.2022 v 12:50
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:50
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Vygenerováno programem eMMB
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Spolupodepisovatel

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

Mgr. František Kubeš Ph.D.

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí odboru - Odbor strategického rozvoje a
spolupráce

vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
10.5.2022 v 11:44

10.5.2022 v 12:00
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha
vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky
10.5.2022 v 13:32

Sestava vytvořena 10.5.2022 v 13:50
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Vygenerováno programem eMMB
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Důvodová zpráva
Kolektivním orgánům města Brna je v souladu s Metodikou implementace projektů
(spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů předkládáno ke schválení
posouzení projektu, respektive účast na projektu „Just Climate Neutral“, připravovaného v rámci
programu Horizon Europe, jehož koordinátorem je švédské město Umeå a město Brno bude součástí
jako partner konsorcia s finanční účastí.
Projekty této výzvy slouží k akceleraci přechodu měst k uhlíkové neutralitě, kdy se navazuje a
podporuje realizaci mise 100 klimaticky neutrálních měst do roku 2030. Pro účast není podmínkou
být součástí této mise. Zároveň, účastí města na projektu nevzniká jakýkoliv závazek stát se
klimaticky neutrální do roku 2030.
Realizace projektu má za cíl posílit procesy v rámci přechodu měst směrem ke klimatické neutralitě,
a to podporou inovativního plánování, tvorbou nových nástrojů a postupů, včetně realizace
konkrétních demonstračních projektů, které budou mít přímý dopad na snížení skleníkových plynů
v zúčastněných městech. To vyžaduje vytvoření nových mechanismů spolupráce, nových
meziinstitucionálních vazeb a inovativních služeb a nástrojů využívajících znalosti občanů,
sociálních inovací, nových technologií a digitalizace, které zajistí zásahy napříč sektory (např.
infrastruktura, doprava, energetika, voda, zástavba a životní prostředí).
Statutární město Brno se projektu bude účastnit jako partner s finanční účastí
(předfinancování projektu).
Statutární město Brno bylo skrze Odbor strategického rozvoje a spolupráce osloveno, aby bylo
součástí konsorcia projektu „Just Climate Neutral“, programu Horizon Europe. Konkrétním partnerem
a lídrem projektu je pak švédské město Umeå. Dalšími partnery Brna v rámci města jsou Sako Brno,
a.s., Kancelář architekta města Brna, p.o. Cílem je využít dotační titul pro akceleraci aktivit a realizací
projektů směřující k uhlíkové neutralitě města Brna. Zamýšlené aktivity města Brna a jeho lokálních
partnerů se dají rozdělit do tří hlavních oblastí:
1) Aktivity spojené s koordinací programu a realizací konkrétních projektů v rámci implementace
Brno Green Future #2030
Zodpovídá: SAKO Brno, a.s.
2) Koordinace rozvojových aktivit a aktivit spojených s přechodem ke klimatické neutralitě ve
strategických rozvojových lokalitách města
Zodpovídá: Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB, Kancelář architekta města Brna, p. o.
3) Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) města Brna (směrem k
uhlíkové neutralitě) a aktivity spojené s osvětovými a vzdělávacími projekty SMB
Zodpovídá: Odbor životního prostředí MMB
Výzva slouží pro přechod ke spravedlivým, udržitelným, odolným a klimaticky neutrálním městům.
Jsou zapotřebí dlouhodobé integrované, vizionářské a na obyvatele zaměřené postupy plánování a
tvorby měst. To vyžaduje vytvoření nových mechanismů spolupráce, nových meziinstitucionálních
vazeb a inovativních služeb a nástrojů využívajících znalosti místních občanů, sociální inovace,
nových technologií a digitalizaci, které zajistí zásahy napříč sektory (např. infrastruktura, doprava,
energetika, voda, zástavba a životní prostředí), plné zapojení a informovanou účast občanů a
komunit, a vyvolají nezbytné změny chování a životního stylu.
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Projekt bude zavádět inovativní postupy urbanistického plánování a designu, které povedou k
flexibilním stavebním/designérským předpisům a nástrojům, jež harmonizují vysoce kvalitní tvorbu
městského prostředí, smíšené využití území, kompaktní městskou strukturu a vyváženou hustotu s
rovným přístupem k občanské vybavenosti.
Partneři konsorcia:
Demonstrační města: Umeå (koordinátor projektu), Brno, Parma, Utrecht, Valencia
Replikační města:

Bordeaux, Cork, Leuven, Cluj

Partneři Brna v rámci města: Sako Brno a.s., Kancelář architekta města Brna, p.o.
Přímo zapojené odbory MMB: OSRS, OŽP, OIEF, BO
Statutární město Brno vstoupí do projektu jako partner s finanční účastí. Městu Brnu bylo přislíbeno
financování ekvivalentu 1,5 úvazků po dobu trvání projektu.
Celkové výdaje projektu jsou ve výši cca 312 mil. Kč (počítáno s kurzem cca: 1 euro = 25 Kč, výdaje
uvedeny vč. DPH). Výdaje pro statutární město Brno jsou v maximální výši 9 mil. Kč. Doba realizace
projektu je 48 měsíců, se začátkem realizace od října 2022.
Struktura výdajů projektu celkem (včetně DPH)
Celkové výdaje
projektu
Způsobilé výdaje
projektu
Nezpůsobilé výdaje
projektu
Dotace

311 448 118,75 CZK

12 457 924,75 €

100 %

311 448 118,75 CZK

12 457 924,75€

100 %

0 CZK

0€

0%

311 448 118,75 CZK

12 457 924,75 €

100 %

0 CZK

0€

0%

Kofinancování

Struktura výdajů projektu pro aktivity statutárního města Brna (včetně DPH)
Celkové výdaje projektu pro
statutární město Brno
Způsobilé výdaje projektu pro
statutární město Brno
Nezpůsobilé výdaje projektu pro
statutární město Brno
Dotace pro statutární město
Brno
Kofinancování statutárního
města Brna

9 093 750 CZK

363 750 €

100 %

9 093 750 CZK

363 750 €

100 %

0 CZK

0€

0%

9 093 750 CZK

363 750 €

100 %

0 CZK

0€

0%

Do realizace projektu budou zapojení zaměstnanci MMB na stávajících pozicích i nově vytvořených
pozicích pro vybrané pozice v realizačním týmu – v rámci realizace projektu se předpokládá vznik 2
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nových funkčních míst (1 FM Odbor strategického rozvoje a spolupráce, 1 FM Odbor životního
prostředí).
Nositelem projektu za statutární město Brno bude v souladu s Metodikou implementace projektů
(spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Odbor strategického rozvoje a
spolupráce MMB.
Žadatelem projektu a koordinátorem projektu je švédské město Umeå.
Za zpracování projektové žádosti a za vztah vůči poskytovateli dotace je zodpovědný vedoucí
partner.
Stanovisko dotčených orgánů:
Materiál byl předložen na R8/219 jednání Rady města Brna konaném dne 11.5.2022.
Komise RMB pro chytré a otevřené město materiál projednala na svém 33. jednání konaném dne 3.
května 2022.
Hlasování

Mgr. Michal Marciniszyn

pro

Bc. Jakub Hruška

N

JUDr. Ing. Zdeněk Dufek Ph.D.

pro

Ing. Ivan Fencl Ph.D.

pro

Marek Janíček

N

Mgr. Dana Kalčíková

N

JUDr. Tomáš Kratochvíl

N

Mgr. Martin Lažnovský

pro

JUDr. PhDr. Martin Příborský EMLE pro
Mgr. Pavel Sázavský MBA

N

Doc. RNDr. František Vižďa Ph.D.

pro
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Posouzení projektu se skládá z těchto částí:
1.

Záměr projektu
a) Obecné údaje
b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu
c) Financování

2.

Analýza dotačních příležitostí
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část A.
A .1. PŘEDKLADATEL
1. Plný název předkladatele projektu:
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
2. Právní statut:
statutární město (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU
1. Nositel projektu: Odbor strategického rozvoje a spolupráce s Odborem životního prostředí
MMB
2. Jméno kontaktní osoby (nositele):
Mgr. Martina Pacasová
3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:
tel. 542 172 320
e-mail: pacasova.martina@brno.cz
4. Přehled partnerů participujících na projektu:
- město Umeå, Švédsko
- institut RISE, Research Institutes of Sweden, Švédsko
- společnost Umeå Energi AB, Švédsko
- institut Istituto di Studi per l'Integrazione dei Sistemi, Itálie
- organizace Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO,
Nizozemí
- institut AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Rakousko
- organizace EUROCITIES asbl, Belgie
- město Utrecht, Nizozemí
- město Valencie, Španělsko
- nadace Fundacion de la Comunitat Valènciana para la Promocion Estrategica el Desarollo,
Las Naves, Španělsko
- město Bordeaux, Francie
- město Parma, Itálie
- město Cork, Irsko
- město Cluj-Napoca, Rumunsko
- společnost AB Bostaden i Umeå, Švédsko
- společnost Umeå Parkerings AB, Švédsko
- město Linz, Rakousko
- společnost Arqueha Arquitectura Y Urbanismo Sociedad Limitada Profesional, Španělsko
- univerzita Universitat Politecnica de València, Španělsko
- společnost Carpe estudio Coop. V, Španělsko
- společnost SAKO Brno, a.s.
- nadace Fundacio de la Comunitat Valènciana Observatori València del Canvi Climatic,
Španělsko
- město Leuven, Belgie
- Kancelář architekta města Brna, p.o.
- univerzita Universita degli Studi di Parma, Itálie
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5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:
Koordinátor projektu město Umeå, Odbor strategického rozvoje
- adresa:
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
Sweden
- odpovědná osoba:
Carina Aschan
090-16 49 62
carina.aschan@umea.se
6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:
Vedoucím koordinátorem projektu je město Umeå. Aktivity všech partnerů budou naplňovat společný
cíl, a to posílit procesy v rámci přechodu zúčastněných měst směrem ke klimatické neutralitě, a to
podporou inovativního plánování, tvorbou nových nástrojů a postupů, včetně realizace konkrétních
demonstračních projektů, které budou mít přímý dopad na snížení skleníkových plynů. Jednotliví
partneři budou zodpovědní za realizované aktivity v jednotlivých pracovních balíčcích.
Projekt definuje tzv. Demonstrační města, kterými jsou Umeå, Parma, Brno, Utrecht a Valencie. Tato
města budou během doby trvání projektu realizovat konkrétní aktivity a investice, které povedou k
naplnění cílů tohoto projektu. Dále jsou součástí projektu tzv. Fellow města (Cork, Kluž, Leuven a
Bordeaux), která budou po dobu realizace projektu získávat zkušenosti s realizací těchto projektů.
Hlavním výstupem jejich činnosti bude replikační plán, který popíše implementaci vlastních řešení.
Součástí konsorcia partnerů jsou dále výzkumné instituce, univerzity a inovativní společnosti.
Do projektu na lokální úrovni jsou kromě města Brna zapojeni také Sako Brno, a.s. a Kancelář
architekta města Brna, p.o.
Projekt bude realizován v rámci programu pro výzkum a inovace EU – Horizont Europe, výzvy
„HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01 - Urban planning and design for just, sustainable, resilient and
climate-neutral cities by 2030“.
Komunikačním jazykem projektu je angličtina.
A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1. Název projektu:
„Innovative urban transition planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral
cities”, zkráceně “Just Climate Neutral“
V češtině:
"Inovativní plánování a design pro přechod směrem k spravedlivým, udržitelným, odolným a
klimaticky neutrálním městům", zkráceně "Prostě klimaticky neutrální"
2. Umístění projektu:
Projekt je realizován v partnerských městech. Lokální aktivity jsou realizovány na území města
Brna.

Strana 9 / 16

3. Cíle projektu, jeho účel:
Realizace projektu má za cíl posílit procesy v rámci přechodu měst směrem ke klimatické neutralitě,
a to podporou inovativního plánování, tvorbou nových nástrojů a postupů, včetně realizace
konkrétních demonstračních projektů, které budou mít přímý dopad na snížení skleníkových plynů
v zúčastněných městech.
To vyžaduje vytvoření nových mechanismů spolupráce, nových meziinstitucionálních vazeb a
inovativních služeb a nástrojů využívajících znalosti občanů, sociálních inovací, nových technologií
a digitalizace které zajistí zásahy napříč sektory (např. infrastruktura, doprava, energetika, voda,
zástavba a životní prostředí).
4. Výchozí stav:
Budoucí vývoj a reakce na intervence ve složitých a dynamických systémech, jako jsou města, lze
jen obtížně předvídat. Plánování může selhat kvůli nejistotě v úrovni znalostí a neshodám ohledně
společných hodnot a cílů, což nutí hledat alternativní strategie. Zásadním předpokladem pro Just
Climate Neutral je, že plánování městské transformace je komplexním úkolem, který vyžaduje
otevřený přístup, kdy jsou jednotlivá řešení testována a přizpůsobována v nepřetržitém procesu.
Nutnost rychlé a radikální změny, která je nezbytná k dosažení klimaticky neutrálních měst, dosud
brání komplexní povaha tohoto problému, současné sektorové rozdělení a roztříštěné rozhodování
a pravomoci jednotlivých aktérů.
5. Předpokládané výsledky projektu:
Just Climate Neutral stanovuje následující specifické cíle:
1) Navázat úzké spojení s iniciativami na úrovni EU. Projekt naváže úzkou spolupráci s
důležitými iniciativami Evropské komise, platformou Mise klimaticky neutrální a chytrá města
a projekty prováděnými v rámci tohoto pracovního programu.
2) “Znovuobjevení” procesů městského plánování:
a) vytvořením inovativních plánovacích metod a struktur, které umožní urychlené,
inkluzivní a koordinované plánovací procesy,
b) podporou plánovacích procesů pomocí nových nástrojů a znalostí a
c) realizací koordinovaných, meziodvětvových tzv. Plánů přechodu (transition plan).
3) Zavést systém hodnocení pokroku městské transformace, včetně environmentálních,
sociálních, technologických, organizačních a politických aspektů.
4) Podpořit proces přenosu znalostí, replikace a rozšiřování výsledků a dopadů projektu
prostřednictvím rozvoje vzdělávacích programů, zapojení měst a účinných osvětových
aktivit.
5) Realizovat inspirativní příklady nových postupů a nástrojů při přechodu směrem ke
klimaticky neutralitě v pěti demonstračních městech
6. Předpokládané dopady projektu:
Realizace projektu slouží k akceleraci přechodu k uhlíkové neutralitě zúčastněných měst. Jedná se
o jednu z mnoha podpůrných výzev pro naplnění a realizaci mise “100 klimaticky neutrálních měst
do roku 2030”. Pro účast na projektu však není podmínkou být součástí této mise. Zároveň, účastí
města na projektu nevzniká jakýkoliv závazek stát se klimaticky neutrální do roku 2030.
7. Cílové skupiny:
obyvatelstvo zapojených měst, samospráva, úřad města, univerzitní sektor, soukromý sektor
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část B.
B. 1. POPIS PROJEKTU
1. Jednotlivé aktivity projektu:
Aktivity města Brna a jeho lokálních partnerů se dají rozdělit do tří hlavních oblastí:
1) Aktivity spojené s koordinací programu a realizací konkrétních projektů v rámci
implementace Brno Green Future #2030 - demonstrační projekt
Po domluvě s vedením městské společnosti SAKO Brno, a.s., by se konkrétně jednalo o pořízení
dvou nákladních vozů pro svoz komunálního odpadů na vodíkový a elektrický pohon. Vyhodnocení
zkušeností z pilotního provozu těchto vozů povede k rozšíření ekologického vozového parku
městských společností a města a k urychlení dekarbonizace městské vozové flotily.
Zodpovídá: SAKO Brno, a.s.
2) Koordinace rozvojových aktivit a aktivit spojených s přechodem ke klimatické neutralitě
v jedné ze strategických rozvojových lokalit města
Výzva je zaměřena na zavádění inovativních způsobů v městském plánování a podporu koordinace
mezi jednotlivými stakeholdery. Realizaci projektu navrhujeme využít pro podporu koordinace
rozvojových aktivit a projektů v rámci vytipované rozvojové lokality města - Špitálka a okolí vč.
vytvoření pozice manažera lokality a dalších členů týmu pro potřeby managementu strategické
rozvojové lokality.
Práce na vytvoření systému managementu strategických rozvojových lokalit vč. testování tohoto
postupu na vybraných lokalitách ze strany MMB bylo schváleno na poradě vedení v lednu 2022. Na
realizaci této aktivity se bude podílet Kancelář architekta města a další relevantní odbory MMB.
Zodpovídá: Odbor strategického rozvoje a spolupráce MMB, KAM
3) Aktualizace Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) města Brna (směrem
k uhlíkové neutralitě) a aktivity spojené s osvětovými a vzdělávacími projekty SMB
Součástí realizace projektu by byla také koordinace cílů Brno Green Future #2030 na úrovni města
a jejich propojení s aktualizací SECAP s cílem zvýšit ambice města směrem ke klimatické neutralitě.
Nedílnou součást těchto aktivit bude také série workshopů a aktivit zaměřených na osvětu a
vzdělávání v oblasti uhlíkové neutrality a modrozelené infrastruktury pro širokou skupinu
zainteresovaných subjektů a občanů.
Zodpovídá: Odbor životního prostředí MMB
2. Časová náročnost projektu:
Doba realizace projektu: 48 měsíců, předpoklad zahájení 10/2022 a ukončení 10/2026
3. Indikátory:
- aktualizace SECAPu s ambicí urychlit přechod ke klimatické neutralitě
- zavedení koordinovaného přístupu v definované rozvojové lokalitě a tvorba a přijetí rozvojového
plánu pro tuto lokalitu (Špitálka a okolí)
- akvizice nákladních vozů pro svoz komunálního odpadů na vodíkový a elektrický pohon včetně
vyhodnocení jejich provozu
- uspořádání osvětových aktivit v oblasti uhlíkové neutrality a modrozelené infrastruktury
4. rozpočet na celou dobu trvání projektu:
Dílčí rozpočet na 48 měsíců pro město Brno je 363 750 €. Z toho jsou 129 000 € personální
náklady, 80 000 € subdodávky, 98 000 € další přímé náklady (cestovné 18 000 € + ostatní zboží a
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služby 80 000 €) a 56 750 € nepřímé náklady.
Pro město je projekt ze 100 % financován ze zdrojů EU.
Dílčí rozpočet na 48 měsíců pro Sako Brno, a.s. je 531 350 €.
Pro Sako Brno, a.s. je projekt financován ze 70 % zdrojů EU.
Dílčí rozpočet na 48 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, p.o. je 80 625 €.
Pro Kancelář architekta města Brna, p.o. je projekt ze 100 % financován ze zdrojů EU.
Celkový rozpočet projektu je 12 457 924,75 €.
B. 2. STRATEGICKÝ A LEGISLATIVNÍ PRŮMĚT
1. Soulad se Strategií Brno 2050:
Předkládaný projektový záměr je v souladu se strategií #brno2050 v hodnotách:
Kompaktní a vyvážené město
Příroda ve městě
Město s efektivní a udržitelnou mobilitou
Zdravé životní prostředí
Mezinárodní město
Město efektivně hospodařící s vodou Energeticky
šetrné, nezávislé a odolné město
Čisté a cirkulární město
Participace veřejnosti na správě města

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:
- Projekt je v souladu s Generelem ovzduší – Programem zlepšení kvality ovzduší.
- Projekt je v souladu s Akčním plánem pro udržitelnou energii a klima (SECAP)
- Projekt je v souladu s Rozptylovou studií Brno 2016
- Projekt je v souladu s Plánem udržitelné městské mobility města Brna.
3. Soulad s územním plánem města Brna: Není třeba zkoumat.
Legislativní audit: Aktivity plánované v rámci tohoto projektu jsou v souladu s platnou legislativou
ČR i EU. V souladu se Zákonem č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích.
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR – část
C.
C. 1. FINANCOVÁNÍ
1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu (při kurzu 25 CZK/EUR):
fáze

Výdaje na projekt celkem
v Kč investiční
provozní

přípravná
realizační
provozní
Celkem

Příjmy z projektu

311 448 118,75 Kč
311 448 118,75 Kč

fáze

v Kč

přípravná
realizační
provozní
Celkem

Výdaje na projekt aktivity města
Brna
investiční
provozní

Příjmy z projektu

9 093 750 Kč
9 093 750 Kč

2. Možnosti financování
v Kč

Vlastní zdroje
Rozpočet města
Ostatní veřejné zdroje
EU
Privátní zdroje jiné

Celkem

Částka
9 093 750 Kč

%

Upřesnění

100 Rámcový program pro výzkum a inovace
EU – Horizont Europe

9 093 750 Kč 100

* Tabulka zobrazuje hodnoty rozpočtu jen za část připadající na aktivity města Brna. Jednotliví
partneři budou mít samostatný rozpočet a město
C. 2. OSTATNÍ INFORMACE
1. Majetkové poměry:
Pro projekt není relevantní.
2. Synergie:
Rozvoj spolupráce s městy zapojenými v projektu. Navázání spolupráce s univerzitním i
soukromým sektorem při realizaci aktivit projektu, jak na lokální, tak na mezinárodní úrovni.
Projekt naváže v rámci definované strategické lokality na projekt RUGGEDISED program Horizon
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2020.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:
V podmínkách výzvy není pro město stanovena povinná udržitelnost. Výstupy vytvořené v rámci
projektu budou mít povahu delšího využití pro potřeby činnosti města, případně pro spolupracující
organizace.
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Analýza dotačních příležitostí
Projekt „Innovative urban transition planning and design for just, sustainable, resilient and
climate-neutral cities”, zkráceně “Just Climate Neutral“ bude realizován v rámci rámcového
programu pro výzkum a inovace EU – Horizont Europe, ve výzvě „HORIZON-MISS-2021-CIT02-01 - Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by
2030“. Výzva je zaměřena na posílení procesů v rámci přechodu měst směrem ke klimatické
neutralitě, a to podporou inovativního plánování, tvorbou nových nástrojů a postupů, včetně
realizace konkrétních demonstračních projektů, které budou mít přímý dopad na snížení
skleníkových plynů ve zúčastněných městech.
Program Horizont Europe navazuje na program Horizon 2020, kde statutární město Brno
realizuje projekt RUGGEDISED. Jedná se o specifický druh projektů zaměřených na tvorbu,
testování a vyhodnocení inovativních opatření v různých oblastech, respektive o vědeckovýzkumné projekty. Účast v těchto projektech je rovněž prestižní záležitostí vzhledem
k vysoké konkurenci projektů.
Specifickému druhu projektu i roli statutárního města Brna také odpovídá struktura rozpočtu,
kdy převažují osobní náklady a výdaje spojené s pořádáním akcí na sdílení informací a
příslušné cestovné. Město Brno se bude projektu účastnit jako demonstrační město. Rozpočet
projektu pro město neobsahuje prostředky na financování vlastních investic (investiční
výdaje). Ty jsou obsaženy v rozpočtu Sako Brno, a.s.
Rozpočet projektu
Rozpočet projektu je sestavován dle požadavků programu Horizont Europe v Eurech, pro
přepočet je použit kurz 25 CZK/EUR
• rozpočet připadající na statutární město Brno
363 750 EUR (9 093 750 Kč)
• dotace (100 %)
363 750 EUR (9 093 750 Kč)
Projekty podpořené z tohoto dotačního zdroje získají dotaci 100 % ze způsobilých nákladů.
Strukturu zdrojů krytí projektu pro město Brno ukazuje tabulka níže.
Celkový rozpočet projektu pro všechny zúčastněné partnery/členy konsorcia je 12 457 924,75
€, respektive 311 448 118,75 Kč.
Zdroje krytí projektu
Financování projektu bude probíhat ve formě ex-post, dle průběžných žádostí o platbu
(monitorovací období lze předpokládat v intervalu 1 rok, bude upřesněno před zahájením
realizace projektu). Finanční prostředky budou vedoucím partnerem přeposílány na účet
města Brna. Délka realizace projektu je nastavena na 48 měsíců.
Město Brno jako partner obdrží přidělené prostředky po redistribuci vedoucím partnerem dle
schválených žádostí o platbu. Jednotlivý finanční partneři budou mít samostatný rozpočet a
město jim nebude poskytovat prostředky ze svého vlastního rozpočtu
Struktura nákladů projektu
Struktura výdajů projektu celý projekt
Celkové výdaje projektu

311 448 118,75 Kč

12 457 924,75 EUR

100 %
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Nezpůsobilé výdaje

0 Kč

0 EUR

0%

Způsobilé výdaje

311 448 118,75 Kč

12 457 924,75 EUR

100 %

Celková dotace

311 448 118,75 Kč

12 457 924,75 EUR

100 %

0 EUR

0%

Spolufinancování města
Brna a dalších partnerů
v rámci projektu

0 Kč

*Pro přepočet byl využit kurz 25 CZK/EUR
Struktura výdajů projektu aktivity města Brna
Celkové výdaje projektu

9 093 750Kč

363 750 EUR

100 %

0 Kč

0 EUR

0%

Způsobilé výdaje

9 093 750Kč

363 750 EUR

100 %

Celková dotace

9 093 750Kč

363 750 EUR

100 %

0 Kč

0 EUR

0%

Nezpůsobilé výdaje

Spolufinancování města
Brna v rámci projektu

*Pro přepočet byl využit kurz 25 CZK/EUR
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