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Evropské dotace pomáhají se snižováním energetické 
náročnosti výroby 

GALVANOTECHNA VYUŽILA DOTACE Z OP PIK KE SNÍŽENÍ VÝDAJŮ ZA TEPLO A ELEKTŘINU 
 

Praha, 23. září 2019 – Družstvo Galvanotechna z Vrkoslavic na Jablonecku využilo dotační podporu ke snížení 

energetické náročnosti a emisí CO2 u své výrobní budovy ve Vratislavicích. Družstvo čerpalo dotaci z programu 

Úspory energie Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

Galvanotechna v rámci dotačního projektu ve své výrobní budově instalovala vzduchotechniku a ventilaci se 

zpětným získáním tepla do dvou podlaží čtyřpatrové budovy, rovněž opravila a zateplila střechu objektu. Kromě 

toho v rámci projektu instalovalo družstvo také fotovoltaické panely. Veškerá energie v nich vyrobená je využita 

v objektu. „Největší radost máme z rekuperace vzduchu z provozních dílen, která dosahuje vysoké účinnosti, kdy i 

za venkovní teploty okolo 0 stupňů plynové kotle nespínají a rekuperace je schopna dílny vytopit,“ říká Petr Šácha, 

předseda družstva. „Bez dotace bychom podobný projekt nikdy nemohli zrealizovat. Tím pádem by nebylo možné 

ušetřit na energiích, jejichž ceny neustále stoupají,“ dodává. 

Projekt družstva Galvanotechna čerpal dotaci z Výzvy I programu Úspory energie OP PIK. „Ve výzvě získalo 

podporu 329 projektů v hodnotě 1,6 miliardy korun, proplaceny byly již projekty za 1,2 miliardy. Další příležitostí 

pro zájemce je již pátá výzva tohoto programu, ve které byl zahájen příjem žádostí 16. září 2019 a potrvá do konce 

dubna 2020,“ uvádí Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí Agentury pro podnikání a inovace, 

která operační program administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace.  

Program Úspory energie podporuje podnikatelské projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti výroby, 

obměnu technologií na výrobu energie, využití odpadní energie ve výrobních procesech, modernizaci a 

rekonstrukci rozvodů elektřiny plynu a tepla v budovách, energetických hospodářstvích a průmyslových areálech. 

Informace o aktuální Výzvě V tohoto programu jsou k dispozici zde. 

Galvanotechna družstvo se sídlem ve Vrkoslavicích na Jablonecku poskytuje služby v oboru povrchových úprav 

kovů. Týkají se zejména bižuterního a galanterního průmyslu, ale jsou poskytovány i pro automobilové, sanitární a 

strojírenské podniky, i pro drobné živnostníky a soukromníky, včetně individuálních zakázek. Poskytované služby 

se týkají povrchových úprav slitin mědi, zinku, cínu, železa, ušlechtilých kovů a jiné. Své služby poskytuje v České 

republice i v zahraničí. Více informací je k dispozici na www.galvanotechna.cz . 

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj 

zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o 
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dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům 

a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org 

Kontakt pro média:  
Agentura pro podnikání a inovace      

Silvie Marhoulová         

tisková mluvčí           

silvie.marhoulova@agentura-api.org    

+420 721 043 400  

 

Galvanotechna družstvo 

Petr Šácha 

předseda družstva 

sacha@galvanotechna.cz          
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