OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST
PROGRAM ÚSPORY ENERGIE, 4. VÝZVA
Předkládání žádosti

2. 7. 2018 – 29. 4. 2019

Možní žadatelé o dotaci

Podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti

Podporované aktivity

a) Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla.
b) Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.
c) Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní
spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
d) Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (jako náhradu
zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např.
světelných diod – LED).
e) 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 budov, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
f) Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
g) Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a
technologických procesů včetně nákupu nových výrobních strojů
h) Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná
čerpadla a fotovoltaické systémy).
i) Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní
spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
j) Instalace akumulace elektrické energie.

Výše dotace





Výdaje, které je možno
podpořit
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0,3 - 400 mil. Kč
Dotace odpovídá 50/40/30% z celkových způsobilých výdajů
(malý/střední/velký podnik)
Dotace odpovídá 80/70/60% z celkových způsobilých výdajů v případě výdajů
za zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a
výběrového řízení

Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování
dlouhodobého hmotného majetku)
Energetický posudek
Projektová dokumentace
Výběrové řízení
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Podmínky




















Doba ukončení projektu
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Realizace projektu na území České republiky mimo území hl. m. Prahy,
Žadatel musí mít uzavřená minimálně dvě po sobě jdoucí daňová období.
Podpořit je možné projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených
oddíly CZ-NACE (viz strana 3-4).
Maximální způsobilé výdaje mohou být ve výši 25 tis. Kč na úsporu 1 GJ
Projekt, který dosáhne hodnoty IRR vyšší než 20 % (bez dotace) nebude
podpořen
Max. možný instalovaný výkon fotovoltaického systému 100 kWp (umístěn na
střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným
základem, evidované v katastru nemovitostí).
Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů a instalace
fotovoltaického systému podpořeny pouze jako součásti komplexního projektu
(nikoliv jako samostatná opatření).
Projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby
elektřiny a tepla a monovýroby tepla využívající jako palivo uhlí včetně
spoluspalování uhlí a biomasy nebudou podpořeny.
Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické
náročnosti podle definovaných požadavků vyhlášky o energetické náročnosti
budov, a zároveň požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla (max. 0,95
x Uem,R nebo 0,9 x ER)
V případě realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov, u
kterých dochází k jiné než větší změně dokončené budovy nebo větší změně
dokončené
budovy,
pak
všechny
měněné/upravované
stavební
prvky/konstrukce obálky budovy na systémové hranici, na kterých dochází
k realizaci opatření, musí splnit podmínku na součinitel prostupu tepla 0,98 x
příslušné Urec.
V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
musí být účinnost zpětného získávání tepla min. 73% při rozdílu mezi vnitřní a
venkovní teplotou 20 K.
Při nákupu energeticky úspornějších výrobních strojů a technologických zařízení
(případ aktivity snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické
účinnosti výrobních a technologických procesů) nutné dodržení podmínek:
o výrobní kapacita nového zařízení nesmí překročit výrobní kapacity
nahrazovaného zařízení a zařízení musí být nové a současné musí být
prokazatelně doloženo, že nahrazované zařízení se již nepoužívá.

Projekt musí být ukončen nejpozději k 31. 12. 2022
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Podporované obory
(oblasti CZ-NACE)

Sekce A – Zemědělství, lesnictví a rybářství
1 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
2 Lesnictví a těžba dřeva
Sekce B - Těžba a dobývání
5 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
6 Těžba ropy a zemního plynu
7 Těžba a úprava rud
8 Ostatní těžba a dobývání
9 Podpůrné činnosti při těžbě
Sekce C – Zpracovatelský průmysl
10 Výroba potravinářských výrobků
11 Výroba nápojů
13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsu
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
Sekce D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Sekce E – Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady
Sekce F - Stavebnictví
41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
Sekce G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
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Sekce H – Doprava a skladování
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
53 Poštovní a kurýrní služby
Sekce J – Informační a komunikační činnosti
58 Vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a
hudební vydavatelské činnosti
60 Tvorba programů a vysílání
61 Telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
Sekce K – Peněžnictví a pojišťovnictví
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
66 Ostatní finanční činnosti
Sekce L – Činnosti v oblasti nemovitostí
68.20.2 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68.20.4 Správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
Sekce M – Profesní, vědecké a technické činnosti
69 Právní a účetnické činnosti
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
72 Výzkum a vývoj
73 Reklama a průzkum trhu
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
75 Veterinární činnosti
Sekce N – Administrativní a podpůrné činnosti
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
78 Činnosti související se zaměstnáním
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
Sekce P – Vzdělávání
85 Vzdělávání
Sekce Q – Zdravotní a sociální péče
86 Zdravotní péče
87 Pobytové služby sociální péče
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
Sekce S – Ostatní činnosti
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
96 Poskytování ostatních osobních služeb
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