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

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

Základní informace
Co je cílem programu Úspory energie?
•• Efektivní nakládání s energiemi.
•• Snižování energetické náročnosti
a zvyšování energetické účinnosti výrobních
a technologických procesů budov
a průmyslových areálů.
•• Využívání energie z obnovitelných zdrojů
v podnicích.
Cílová skupina:
•• MSP a velké podniky, včetně podnikatelských
subjektů s majetkovou účastí obcí, krajů a státu.

Cílová skupina	Malé, střední a velké
podniky
Forma podpory

Dotace
(GBER + de minimis)

Výše podpory

500 tis. Kč – 15 mil. EUR

Zahájení příjmu žádostí

16. 9. 2019

Ukončení příjmu žádostí

30. 4. 2020

Alokace

6 mld. Kč

Rozdíly oproti předchozí výzvě:
•• Sjednocení míry podpory pro GBER
a de minimis.
•• Zvýšení minimální výše podpory na projekt
z 300 tis. na 500 tis. Kč.
•• Zvýšení maximálního instalovaného výkonu FVE
systému na 1MWp.
•• V rámci požadavku na komplexnost projektu
budou akceptovány dříve realizované projekty
z OPPIK.
•• Rozšíření podporovaných CZ NACE - cestovní
ruch.
•• Odstranění vnitřních limitů pro způsobilé
výdaje za energetický posudek, projektovou
dokumentaci, inženýrskou činnost ve výstavbě,
organizaci výběrového řízení a vedlejší
rozpočtové náklady.
Náklady na pořízení kolových/ pásových
vozidel a strojů jsou nově podporovány
pouze prostřednictvím finančních
nástrojů.
Míra podpory
malý podnik

střední podnik

velký podnik

GBER
de minimis

GBER
de minimis

GBER
de minimis

50 %

40 %

30 %

Podporované aktivity

Rekonstrukce osvětlení
•
nové efektivní osvětlovací
systémy, např. světelné
LED diody

Využití odpadní
energie

Modernizace zdrojů energie
•
kogenerační jednotky
s využitím elektrické
a tepelné energie,
nebo chladu
a nové kotle

Instalace obnovitelných
zdrojů energie
•
tepelná čerpadla
a fotovoltaické systémy,
instalace akumulátorů

Snížení energetické
náročnosti budov
•
zateplování,
výměna oken

Výměna technologií
ve výrobních procesech

Regionální kanceláře

Ústí
nad Labem

www.agentura-api.org
www.mpo.cz
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Zelená linka
+420 800 800 777
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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

