Úspory energie
Informace o programu podpory – Výzva II.

Program Úspory energie – Výzva II.
Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského
sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřebě
energie.





Dotace získané v rámci programu Úspory energie slouží ke snížení energetické
náročnosti a zvýšení energetické efektivity.
Možnost podpory energetických studií a posudků.
Podporu mohou čerpat podniky všech velikostí realizující projekty mimo území
hl. města Prahy.
Alokace pro výzvu je stanovena ve výši 11 mld. Kč.

Termíny pro podání žádosti o dotaci


Příjem žádostí:

12/2016 – 3/2018




Způsob hodnocení žádostí:
Maximální délka trvání projektu:

průběžný
3 roky od data podáním žádosti

Kdo může žádat
Malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou:













fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku
obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fond, spolek
veřejná obchodní společnost
akciová společnost
společnost s ručením omezeným
komanditní společnost
družstvo (vyjma Bytového družstva)
výrobní družstvo
zemědělský podnikatel
státní podnik
národní podnik
evropská společnost

Působící v následujících oblastech:



zpracovatelský průmysl
zemědělství, těžba a dobývání
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výroby a rozvody energie
zásobování vodou
nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
velkoobchod a maloobchod
doprava a skladování
informační a komunikační činnosti
činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
vědecké a technické činnosti
administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související
se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné
činnosti pro podnikání)
vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další

Požadavky na žadatele
Žadatel má
sídlo a je
plátcem daně
v České
republice a
vykonává
podporovanou
činnost

Žadatel je
bezdlužný vůči
státu, orgánům
EU a svým
zaměstnancům

Žadatel není
podnikem v
obtížích a
nenachází se v
konkurzu,
úpadku či v
likvidaci

Ke dni podání
žádosti má
uzavřené
minimálně 2 po
sobě následující
účetní období

Žadatel, ani
jeho propojené
podniky, nemá
registrované
sídlo v
daňovém ráji (s
výjimkou do 20 25 % vlastnictví)

Podporované aktivity
V rámci programu Úspory energie budou dotací podpořeny projekty:


modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla



zavádění a modernizace systémů měření a regulace



modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní
spotřebu



zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající
prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky
s rekuperací odpadního tepla,



modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů



využití odpadní energie ve výrobních procesech
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snižování

energetické

náročnosti/zvyšování

energetické

účinnosti

výrobních

a technologických procesů


instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku



instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie
pro vlastní spotřebu podniku



instalace systémů akumulace elektřiny z výroby KVET a FVE pro vlastní spotřebu

Na co lze žádat dotaci - způsobilé výdaje





dlouhodobý hmotný majetek (u stavebních prací pouze do úrovně hodnoty cen
stavebních prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná žádost
projektu
dlouhodobý nehmotný majetek
ekologické studie (Energetický posudek)

Výše dotace




Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,5 mil - 250 mil. Kč.
Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů projektu podle
velikosti příjemce dotace.
Podpora je poskytována ex-post.

50%
40%
30%

• malý podnik (do 49 zaměstnanců)

• střední podnik (50 až 249 zaměstnanců)

• velký podnik (od 250 zaměstnanců)
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Hlavní podmínky






realizace na území ČR mimo území hl. m. Prahy; vlastní sídlo může být v Praze
Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem
a pozemkům, kde bude projekt realizován.
před podáním žádosti:
o Nesmí být zahájeny stavební práce
o Nesmí být uzavřeny smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (včetně smlouvy
o smlouvě budoucí či závazné objednávky a leasingových smluv)
doba udržitelnosti: 5 let.

Klíčová kritéria pro schválení dotace





efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok
absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu
Příprava projektu (stavební povolení, potvrzení že projekt nepodléhá stavebnímu
řízení)
kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu
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