OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
ÚSPORY ENERGIE – IV. výzva (předpoklad)

Časový harmonogram – plán
Vyhlášení výzvy: 29. 6. 2018
Zahájení příjmu žádostí: 2.7.2018
Ukončení příjmu žádostí: 29. 4. 2019
Ukončení realizace projektu: 30. 1. 2021, max. do 3 let od
data přijatelnosti projektu (tj. zaregistrování žádosti)
Typ výzvy: průběžná
Číslo výzvy: IV. výzva
Doba udržitelnosti: 3 roky malé a střední podniky, 5 let velké
podniky
Cíl
Podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského
sektoru přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.
Podporované aktivity
 modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu
a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích
výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
např. opatření hardware a sítě včetně příslušného
softwaru související se zavedením systému managementu
hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu
energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její
účinnosti
 modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových
areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií
za nové
vysoce
efektivní
osvětlovací
systémy,
např. světelných diod (LED)
 realizace opatření ke snižování energetické náročnosti
budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového
pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další
stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou
náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací
odpadního tepla)
 využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické
účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo
opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci,
nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnost
 instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa,
solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy
max do 100 kWp)
 instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické
a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem
na jeho provozní podmínky
 instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí
být provozován v energetickém hospodářství, které má
vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z
KVET (mimo uhlí, LTO, TTO)
Nepodporované aktivity
 komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová
zařízení, lázně, restaurace
 výzkumné, vývojové a pilotní projekty
 rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných
budov
 úspora paliv používaná ve všech dopravních činnostech
bez ohledu na hospodářské odvětví

Oprávněný žadatel
Malé, střední i velké podniky
Financování
 alokace: 6 mld. Kč
 min. výše dotace: 500 tis. Kč
 max. výše dotace: 400 mil. Kč
 ex-post financování
Míra podpory
Malý podnik – 50 % ZV
Střední podnik – 40 % ZV
Velký podnik – 30 % ZV
Míra podpory pro EP, VŘ, PD, TDI: 50-70 % ZV v režimu
de minimis
Výše dotace na EP je maximálně 350 tis. Kč a zároveň
maximálně 2 % CZV.
Územní zaměření podpory
Území České republiky, mimo území
(sídlo společnosti může být v Praze).

hl.

m.

Prahy

Způsobilé výdaje
 dlouhodobý hmotný majetek
 dlouhodobý nehmotný majetek
 energetický posudek, projektová dokumentace, výběrové
řízení (omezení de minimis)
Podmínky
 žadatel musí prokázat vlastnická nebo jiná práva
k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt
realizován
 na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) lze podat
neomezený počet žádostí o dotaci
 hodnocení hospodárnosti projektu 25 000 Kč/GJ (bodové
zvýhodnění dle křivky, která bude investiční náročnost
zohledňovat)
 u projektu, který dosáhne hodnoty IRR vyšší než 15 %
(bez dotace), nebude poskytnuta dotace
 min. počet bodů pro schválení projektu je 50 ve věcném
hodnocení
Indikátory
povinné k naplnění: Snížení konečné spotřeby energie
u podpořených subjektů
povinné k výběru: Množství emisí primárních částic
a prekurzorů sekundárních částic, Snížení emisí CO2
Přílohy
 finanční výkazy za poslední dvě uzavřená období
 formulář finanční analýzy
 energetický audit
 vlastnická či jiná práva k nemovitostem
 studie proveditelnosti
 projektová dokumentace
 položkový rozpočet
 kumulativní rozpočet CZV
 doklady dle stavebního zákona
 prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis/ včetně de
minimis

Cílová skupina
Podnikatelé
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