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Zahájení příjmu žádostí na evropské dotace pro projekty 

úspor energií v teplárenství 

PODPORA JE ZAMĚŘENA ZEJMÉNA NA MODERNIZACE ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE A MENŠÍCH 

ZDROJŮ VÝROBY ENERGIE V ČESKÝCH MĚSTECH 

Praha, 8. ledna 2020 – Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahajuje 8. ledna 2020 příjem žádostí do výzvy programu  

Úspory energie v SZT – Výzva IV. Výzvu vyhlásilo 2. prosince 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím 

orgánem OP PIK. Příjem žádostí potrvá do 14. prosince 2020. 

Cílem Výzvy Úspory energie v SZT je podpora projektů maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla 

(KVET), odpadního tepla a OZE, resp. energeticky účinného dálkového vytápění a chlazení, a to zejména modernizací 

soustav zásobování tepelnou energií (SZT), optimalizací jejich provozu a snižování ztrát tepla v rozvodních tepelných 

zařízeních. Míra podpory je 50 % pro malé podniky, 45 % pro střední podniky a 40 % pro velké podniky ze 

způsobilých výdajů projektu. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 milionů korun až 200 milionů 

korun. Plánovaná alokace na tuto výzvu je 400 milionů korun. V rámci hodnocení jsou bonifikovány projekty 

realizované v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší dle ČHMÚ. 

„V rámci minulých výzev programu jsme podpořili stovku projektů úspor v soustavách zásobování teplem. Dva 

z těchto projektů byly i oceněny v rámci Podnikatelského projektu roku OP PIK – v ročníku 2019 uspěl IROMEZ 

z Pelhřimova s inovativním projektem vytápění lesní štěpkou z vlastních zdrojů a v ročníku 2018 byl oceněn projekt 

rekonstrukce výměníkových stanic v areálu Jihočeské Univerzity. V další výzvě čekáme další kvalitní projekty, které 

povedou k vyšší efektivitě, šetření zdrojů i zlepšení kvality životního prostředí ve městech,“ říká Petr Kolář, ředitel 

Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API. 

(odkazy: tisková zpráva – případová studie Iromez zde; videomedailonek Teplárna České Budějovice zde) 

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, kde si mohou zájemci o dotace z OP PIK 

domluvit konzultace a poradenství. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 

800 800 777 či na řadě seminářů, které API pravidelně pořádá. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace 

jsou zdarma.  

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 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. 
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Kontakt pro média:  
Agentura pro podnikání a inovace      

Radek Horešovský         

Vedoucí Oddělení koordinace fondů EU          

radek.horesovsky@agentura-api.org    

+420 601 130 446, +420 296 342 361          
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