Program ÚSPORY ENERGIE, OP PIK – IV. Výzva
Poskytovatel:
Oblast zaměření:

MPO, zprostředkující subjekt API
úspory energií

Cíl programu:
Program Úspory energie se zaměřuje na podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory
energie) a omezení výdajů za energie v podnicích.
Kdo může žádat:



Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik. Včetně zemědělských podnikatelů (definovaných zákonem č.
252/1997 Sb., o zemědělství), podnikatelů v potravinářství a maloobchodu, dle podmínek programu bude:
o
Vést účetnictví nebo daňovou evidenci rozšířenou o zvláštní požadavky nebo
o
účtovat o projektu analyticky,



Žadatel musí mít ke dni podání projektové žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě následující účetní období.
Pokud žadatel podniká po kratší dobu, lze požadovanou historii prokázat také prostřednictvím subjektu/ů,
který/kteří v žadateli uplatňuje/uplatňují rozhodující vliv.



Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE A 1,2; B 5-9;
C 10, 11, 13-33; D 35; E 36-39; F 41-43; G 45-47; H 52-53; J 58-63; K 64-66; L 68.20.2, 68.20.4; M 69-75; N
77-82; P 85; Q 86-88; S 95-96

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):



Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně
maximálně do výše 15 mil. EUR.




max. míra podpory u dotace na projekt: malý podnik 50 % ZV, střední podnik 40 % ZV, velký podnik 30 % ZV




maximální absolutní výše dotace energetický posudek činí 350 tis. Kč

max. míra podpory u dotace na energetický posudek, projektovou dokumentaci a na zpracování výběrového
řízení: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV
maximální absolutní výše dotace na zpracování výběrového řízení činí 200 tis. Kč

Na co lze získat podporu (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,



instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické
systémy),

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 účinnosti,
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instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu 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).

Podporovanými aktivitami nejsou:






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 pokud se jedná
o úspory energie v sektoru dopravy CZ NACE 49 až 51 (49 - Pozemní a potrubní doprava, 50 - Vodní doprava
a 51 - Letecká doprava).

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):




Dlouhodobý hmotný majetek,





energetický posudek,

dlouhodobý nehmotný
hmotného majetku),

majetek

(pokud

je

nezbytný

k

řádnému

provozování

dlouhodobého

projektová dokumentace,
náklady na výběrové řízení.

Specifika a omezení:



Povinnou přílohou žádosti je energetický posudek, který podle platné legislativy od 1. 7. 2015 bude požadován
pro posouzení proveditelnosti dotace podle § 9a odst. 1 pism. e) zákona č.480/2012 Sb., o hospodaření energií,
v platném znění.




V rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu energie



Projekty obsahující návrh na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány pouze v případě,
pokud splní kritéria pro vysokoúčinnou výrobu elektřiny a tepla podle vyhlášky č. 37/2016 Sb. o elektřině z
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů.



Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů a instalace fotovoltaického systému bude
podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření.



Podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým
jmenovitým příkonem vyšším než 20 MW.



Podpora nebude poskytnuta na spolufinancování zařízení, na něž se vztahuje směrnice o průmyslových
emisích, která je použitelná na zařízení pro výrobu energie a dálkové vytápění nad 50 MW.



Podpořeny nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla
a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí nebo spoluspalování uhlí a biomasy.




Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.



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.

Výrobna elektřiny z KVET a fotovoltaických systémů je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy
nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny
vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

V rámci zpracovaného energetického posudku musí být, v případě realizace opatření ke snižování energetické
náročnosti budov jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy.
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V případě aktivity snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a
technologických procesů musí při pořízení energeticky úspornějších výrobních strojů a technologických
zařízení respektovány níže uvedené podmínky:
o výrobní kapacita nového zařízení nesmí překročit výrobní kapacity nahrazovaného zařízení; pokud dojde
k překročení výrobní kapacity, tak musí být pro výpočet způsobilých výdajů aplikován článek 38 bod 3 b)
Nařízení Komise (EU) č. 651/2014,
o zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou používána



Hlavní zásady týkající se investic do individuálních kotlů, kogeneračních jednotek a mikrokogeneračních
jednotek:
o Investice musí vést k významnému snížení emisí CO2 v porovnání se stávajícími zařízeními (v případě
přechodu na jiná paliva minimálně o 30 %). Tento požadavek na snížení emisí CO2 bude vztažen pouze k
výrobě tepla odpovídající výrobě navrhované kogenerace a mikro-kogenerace, tj. pouze části z celkové výroby
tepla daného zdroje, přičemž předmětem hodnocení by mělo být porovnání globálních emisí odpovídajících
oddělené výrobě elektřiny a tepla a navrhované výrobě kogenerační.
o Investice musí vést k významnému snížení emisí CO2 v porovnání se stávajícími zařízeními (v případě
přechodu na jiná paliva minimálně o 30 %). U individuálních kotlů, pouze v případě přechodu na jiné palivo
(například z tuhých fosilních paliv na zemní plyn), nesmí se však vztahovat na výměnu stávajících plynových
kotlů s novými jednotkami (vysoce účinné kondenzační kotle). Investice mohou zahrnovat kotle na biomasu,
nebo v řádně odůvodněných případech na plynná paliva, pokud tak dojde k významnému navýšení
energetické účinnosti.



V dané budově musí převažovat činnosti odpovídající podporovaným aktivitám podle přílohy č.1 CZ-NACE
předmětu projektu. Pokud budou převažovat činnosti podle bodu 3.2 textu výzvy či přílohy č.1 části B, projekt
nebude způsobilý. Za převažující činnost se považuje stav, kdy je prováděna na více než 60% z celkové
energeticky vztažné plochy.



Projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 25 tis. Kč na úsporu 1 GJ. Projekt,
který získá méně než 50 bodů v rámci hodnocení žádosti o podporu, nebude podpořen. Projektu, který dosáhne
hodnoty IRR vyšší než 20 % (bez dotace), nebude dotace poskytnuta.



Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

Termíny IV. Výzvy / uzávěrky:
Výzva:
Vyhlášení výzvy:
Příjem žádostí:
Ukončení příjmu žádostí:
Alokace na výzvu:
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průběžná
29. června 2018
2. července 2018
29. dubna 2019
6 mld. Kč

strana 3

