Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace
prostřednictvím Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Úspory energie
Výzva IV
chytrá investice do zhodnocení vašeho majetku při současném snížení výdajů
za spotřebu energie

Základní informace
Co je cílem úspor energií?
•• Efektivní nakládání s energiemi.
•• Snižování energetické náročnosti
a zvyšování energetické účinnosti
výrobních a technologických procesů budov
a průmyslových areálů.

Rozdíly oproti předchozí výzvě:
•• Navýšení podpory na zpracování projektové
dokumentace, energetického posudku
a organizaci výběrového řízení.
•• Snížení doby udržitelnosti projektu pro malé
a střední podniky na 3 roky.
•• Neomezený počet žádostí.

Cílová skupina:
Podnikající fyzické a právnické osoby včetně
podnikatelských subjektů s majetkovou účastí
(až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma
zdravotnických subjektů vlastněných 100 %
veřejným subjektem pověřených Službou obecného
hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele.

Cílová skupina	Male, střední a velké
podniky
Forma podpory

Dotace
(GBER+ de minimis)

Výše podpory

300 tis. – 400 mil. Kč

Zahájení příjmu žádostí

2. 7. 2018

Ukončení příjmu žádostí

29. 4. 2019

Alokace

6 mld. Kč

•• Snížení minimální výše podpory na projekt
na 300 tis. Kč.
•• Redukce počtu povinných příloh k žádosti o podporu.
•• Určení nižší bodové hranice nutné k podpoře
žádosti na současných 50 bodů.
•• Zmírnění hodnocení vnitřního výnosového
procenta na max. 20 %.
•• Změna v hodnocení hospodárnosti projektů,
posuzuje se nákladová efektivita.
•• Výdaje na organizaci výběrového řízení jsou nově
způsobilé.
Míra podpory

malý podnik

střední podnik

velký podnik

GBER

GBER

GBER

50 %

80 %
de minimis

40 %

70 %
de minimis

30 %

60 %
de minimis

Podporované aktivity

Snížení energetické náročnosti budov
Modernizace zdrojů energie

Instalace obnovitelných zdrojů energie

Rekonstrukce osvětlení

Výměna technologií

Regionální kanceláře

Ústí
nad Labem

www.agentura-api.org
www.mpo.cz

Liberec
Hradec
Králové

Karlovy Vary
Praha

Pardubice
Ostrava

Plzeň

Olomouc

České
Budějovice

Zelená linka
+420 800 800 777

Jihlava
Brno

Zlín

programy@agentura-api.org

Praha a Středočeský kraj
praha@agentura-api.org

Liberecký kraj
liberec@agentura-api.org

Ústecký kraj
ustinadlabem@agentura-api.org

Jihočeský kraj
ceskebudejovice@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj
ostrava@agentura-api.org

Kraj Vysočina
jihlava@agentura-api.org

Jihomoravský kraj
brno@agentura-api.org

Olomoucký kraj
olomouc@agentura-api.org

Zlínský kraj
zlin@agentura-api.org

Karlovarský kraj
karlovyvary@agentura-api.org

Pardubický kraj
pardubice@agentura-api.org

Královéhradecký kraj
hradeckralove@agentura-api.org

Plzeňský kraj
plzen@agentura-api.org

