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PROgRaM INOVaČNÍ VOucHERY
...aneb zajímavý způsob a motivace pro podnikatelské subjekty navázat
spolupráci s akademickým sektorem
Inovační vouchery, které představují stále populárnější způsob veřejné podpory,
jsou implementovány v České republice
na národní úrovni. Hlavní důvod, proč
tento nástroj podpory využít, je prostý.
Výhodou Inovačních voucherů je totiž
především nižší administrativní náročnost, rychlý systém schvalování a proplácení žádostí o podporu.
Jedná se o jednorázovou dotaci a jejím
cílem je především snaha o prohloubení
spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a akademickým sektorem (dále také
„poskytovatel znalostí“). Obvykle se jedná o „prvotní spolupráci“ na menším společném projektu, a následně, v případě
vzájemné spokojenosti, dochází k navázání dlouhodobé spolupráce, která je přínosná pro všechny zainteresované strany.
Díky této spolupráci může dojít ke zvýšení
konkurenceschopnosti podniků na trhu
(českém i světovém) a zároveň může napomoci zefektivnit komercializaci výsledků výzkumu a vývoje.
Doposud Ministerstvo průmyslu a obchodu
vyhlásilo čtyři výzvy programu. V současné

době probíhá příjem žádostí do Výzvy IV,
která plynule navázala na tři předchozí
výzvy. V rámci všech dosavadních výzev
bylo podáno přes 1 500 žádostí o podporu, přičemž podpořeno bylo více jak pět
devítin žádostí o podporu.
Obecně lze říci, že hodnocení u programu
Inovační vouchery probíhá značně rychleji, než tomu je u některých ostatních výzev, jejichž alokace a minimální/maximální výše podpory je mnohonásobně vyšší.
Důvodem rychlejšího procesu hodnocení
je posuzování žádostí o podporu pouze
z hlediska splnění formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. V případě nesplnění jednoho či více kritérií je žádost
o podporu vyloučena z dalšího procesu
hodnocení. Naopak, pokud žádost o podporu splní všechny podmínky, je předána
poskytovateli dotace, tedy Ministerstvu
průmyslu a obchodu, které posléze vydá
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a proces
hodnocení je tak uzavřen.
Jedna z hlavních příčin již zmiňované nízké administrativní náročnosti je i skutečnost, že v rámci tohoto programu může
Pokračování na str. 3
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Pořádáme Konzultační dny OP PIK
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace uspořádalo již tři konzultační dny
OP PIK, které doposud využila necelá stovka
podnikatelů, zástupců poradenských společností a hospodářských partnerů. Přijďte
i Vy otevřeně diskutovat s náměstkem ministra Marianem Piechou a dalšími zástupci
OP PIK. A kdy budete mít další příležitost?
11. 3., 16. 4., 14. 5., 11. 6. 2020 vždy od 10
hodin v budově MPO.

PETR TŮMA
Šéfredaktor OPIK

Vážení čtenáři,
už deváté číslo na světě. Velice
mne těší váš zájem o tento informační zpravodaj. Předem vám všem děkuji
za vaše kladné ohlasy a náměty, které
neustále zasíláte a se kterými důsledně
pracujeme. Pomáhají nám totiž zlepšovat řadu metodických nastavení zejména u výzev. Vzájemná komunikace
je pro nás to nejcennější.
V tomto březnovém čísle vás budeme informovat o novinkách ve výzvách
Služby infrastruktury, Inovační vouchery a Úspory energie - Fotovoltaické
systémy s/bez akumulace pro vlastní
spotřebu. Představíme rovněž program „Poradenství“. Dokončíme článek o střetu zájmů z předešlého čísla.
V rubrice „Ze života kontrolora“ tentokrát pokračujeme na téma „Pochybení
při kontrole statutu MSP“. To a mnohé
další na Vás čeká na těchto stránkách.
Doufám, že se mi podařilo vás tímto
úvodem opět alespoň trochu navnadit
na další čtení a zájem o tento plátek :)
Pokud byste měli náměty, o čem
bychom měli psát, co bychom měli řešit, co vás nejvíce trápí, neváhejte se
na mě obrátit a já se na naší redakční
radě pokusím tyto podněty prosadit.
Můj mail je tuma@mpo.cz. Odpovídat
budu všem, kteří se ozvou. Tak neváhejte a pište. Budu se těšit na vaše názory, náměty a požadavky.

Předem vám všem děkuji za spolupráci.

Foto: archiv MPO

Registrace možná na webu MPO a API.

Konference „cirkulární ekonomika v praxi“
Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádá ve dnech 29.–30. 4. 2020
v Olomouci dvoudenní konferenci na téma „Cirkulární ekonomika
v praxi“. Oběhové hospodářství je důležitým tématem dneška i budoucnosti, a proto se nad touto problematikou sejdou zástupci ministerstev, Evropské komise, zemí V4, významných asociací a svazů
i podnikatelského sektoru. Právě podnikatelům, jejich projektům
a konkrétním postřehům z praxe bude věnován druhý den konference. Více informací
již brzy na webu MPO.
cirkulární
ekonomika

VÝROBA

Inovační centra v České republice
Od tohoto čísla budeme postupně představovat vybraná regionální inovační centra,
a to ze všech krajů České republiky. Nyní půjde o Centrum podpory inovací při Vysoké
škole báňské v Ostravě a Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci. Tato
centra vám rovněž mohou nabídnout služby a své programy pro rozvoj vašeho podnikání, tedy obdobně jako náš OP PIK. Ať už jde o poskytnutí vhodných prostor pro vaše
aktivity, možnosti prezentací a konání různých akcí, nebo o využití rozsáhlé palety sofistikovaných poradenských služeb. Pokud jste v daném kraji zasídleni, neváhejte se na ně
kdykoliv obrátit. V každém čísle budeme představovat vždy po dvou centrech. Příště se
můžete těšit na Jihomoravské inovační centrum (JIC) a Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň. Více na str. 8–9.

akce „Představte svůj projekt“
Pošlete nám na adresu šéfredaktora informace o svém projektu, případně i fotografie z průběhu či ukočení projektu. Podělíte se o zkušenosti a inspirujete
ostatní! Vybrané příspěvky zveřejníme a nejlepší odměníme.
e-mail: tuma@mpo.cz

S přátelským pozdravem
Petr Tůma
Šéfredaktor OPIK
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Program Inovační vouchery
podpořený projekt získat „pouze“ relativně malý objem finančních prostředků (výše dotace se může pohybovat v rozmezí
50 000 Kč až 299 999 Kč), což je i jeden
z důvodů, proč jsou dotační žádosti poměrně jednoduché (zároveň se vyplňují
na předem připravených formulářích)
a řada komplikovaných příloh je nahrazena například čestnými prohlášeními.
Nejčastější chyby, které se vyskytují při
podávání žádostí o podporu, se týkají
špatně připravených povinných dokumentů k výzvě. I přesto je úspěšnost žadatelů, kteří obdrží podporu, vyšší jak
55 %. Průměrná výše požadované dotace se u těchto žádostí pohybuje okolo
220 000 Kč/projekt.
V rámci aktuálně běžící Výzvy IV programu Inovační vouchery došlo, a to i vzhledem k současnému stavu v oblasti hos-

podaření s vodou, k navýšení maximální
míry dotace z 75 % na 85 % z prokázaných způsobilých výdajů u projektů se

[Sergey Nivens]©123RF.com

zaměřením na „vodu“. Cílem tohoto kroku je snaha posílit aktivity podniků v efektivnějším nakládání s vodou a reagovat
tak na rizika spojená s projevy sucha, tedy
především potenciálního nedostatku vody pro zajištění výroby a tím možného sní-

Pokračování ze strany 1

žení výkonu ekonomiky. „Vodou“ se taktéž
zabývají výzvy programů Inovace-Inovační
projekt (bonifikace v rámci hodnotících
kritérií), Aplikace a Potenciál (možnost
účasti velkých podniků za podmínky splnění kódu intervence 065, pod který spadá již zmiňovaná „voda“).
Závěrem lze konstatovat následující: program Inovační vouchery nabízí zajímavý
způsob a příležitost, jak může podnikatelský subjekt navázat spolupráci s akademickým sektorem a zvýšit tak svou konkurenceschopnost na trhu. Zároveň je to
příležitost pro poskytovatele znalostí, aby
touto spoluprací získávali finanční prostředky na další „bádání“. Inovační vouchery jsou tedy prvním krokem k tomu,
aby byla překonána „zeď“ mezi komerční
sférou a akademickým sektorem a aby mezi
nimi v budoucnu vzniklo silné pouto, které by mohlo být vzájemně prospěšné.

Podnikatelé loni od ČMZRB získali rekordní výši podpory – přes 16 mld. Kč!

REKORDNÍ VÝŠE PODPORY
Navzdory mírnému ochlazování růstu
české ekonomiky, podnikatelé neztrácejí chuť investovat. Českomoravská
záruční a rozvojová banka (ČMZRB) jim
v roce 2019 poskytla podporu ve formě
záruk a zvýhodněných úvěrů v objemu
16,2 mld. Kč a pomohla jim na území
ČR profinancovat téměř 6 200 projektů.
To je nejvíc za dobu existence banky!
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK) pak bylo podpořeno 864 projektů v objemu 6,6 mld. Kč.
ČMZRB vykazuje nárůst poskytované
podpory podnikatelům dlouhodobě, rekordní objem z roku 2018 byl loni překonán o 30 %. Důvodů, proč se tak děje, je
několik. „Úkolem naší banky je působit
proticyklicky, což znamená, že klíčovou
úlohu by měla sehrávat právě v době,
kdy dochází k ochlazování růstu ekonomiky. A navzdory tomu, jaká je situace
na trhu, podnikatelé potřebují inovovat
svoje výrobní procesy, aby posílili svou
konkurenceschopnost. Pokud tedy mají
možnost pro svůj růst využít zvýhodněné
financování a usnadnit tak cestu svého
rozvoje, tak ho využijí. Navíc v loňském
roce jsme díky novým programům,

jako je INFIN, Záruka ZRS, S-podnik a Expanze-záruky, rozšířili nabídku podpory
a tím i škálu podnikatelů, kteří ji mohou
využít,“ vysvětluje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel
ČMZRB.

Graf: ČMZRB

Nejčastěji podporu čerpaly malé firmy
Podnikatelé nejčastěji využili zvýhodněné
financování od ČMZRB k pořízení nové
technologie, která jim umožňuje inovovat
výrobní proces a zvýšit svou konkurenceschopnost, a dále k profinancování zásob.
Drtivou většinu projektů – přes 90 % –,
kterou ČMZRB pomohla podnikatelům
v roce 2019 profinancovat, realizovaly
malé podniky, tj. firmy s méně než 50 zaměstnanci, a více než polovinu dokonce
drobní podnikatelé, tj. firmy s méně než
10 zaměstnanci.

Větší část objemu poskytnuté podpory
byla podnikatelům poskytnuta ve formě
záruk. Těch ČMZRB vystavila přes 5 600
v objemu necelých 14 mld. Kč. Nejžádanějšími záručními produkty byly Záruka
2015 až 2023 a nově také EXPANZE-záruky. Ta je financována z OP PIK. Hlavním
úkolem těchto programů je usnadnit
podnikatelům přístup k bankovním úvěrům a pomoci tak profinancovat jejich
projekty jak provozního, tak investičního charakteru. Menší část objemu
podpory pak byla poskytnuta ve formě
zvýhodněných úvěrů, nejčastěji se jednalo o bezúročný úvěr z programu Expanze-úvěry, který rovněž běží v rámci
OP PIK. V jeho rámci bylo profinancováno
433 projektů, na něž ČMZRB poskytla
2,2 mld. Kč.
Zatímco záruky nejčastěji čerpali podnikatelé působící v oblasti obchodu, průmyslu a stavebnictví na realizaci projektů
v Moravskoslezském a Jihomoravském
kraji, zvýhodněné úvěry, které jsou určeny pouze na investice, využili téměř z poloviny podnikatelé z průmyslu a byly jimi
profinancovány nejčastěji projekty v Jihomoravském, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji.
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PO 1 – Program podpory sI

služBY INfRasTRuKTuRY
cílem programu podpory služby infrastruktury je podpora zkvalitňování služeb podpůrné výzkumné a inovační
infrastruktury zahrnující podnikatelské
inkubátory, vědeckotechnické parky
či regionální inovační centra. uvedený
program je zaměřen na zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových
a inovačních aktivit mezi podnikatelskými
subjekty a veřejným sektorem s důrazem
na znalostní a technologický transfer.

plošných výzev programu podpory Služby infrastruktury bylo podáno celkem 99
projektových žádostí, z nichž 41 bylo doporučeno k podpoře. Úspěšnost žadatelů
o podporu v rámci těchto výzev představuje 41 %. Celková výše podpory doporučených projektů činí 1 778 mil. Kč.

Plánované plošné výzvy:

Doposud bylo ze strany MPO k uvedenému
programu vyhlášeno 6 plošných výzev v celkové sumě alokací 5 300 mil. Kč.

řídící orgán plánuje vyhlásit v prvním kvartálu VII. výzvu programu, na
kterou je alokována 1 miliarda Kč. Tato
výzva bude zaměřena na všechny podporované aktivity. ukončení příjmu
žádostí bude stanoveno na 31. 8. 2020.
V případě aktivity a) bude dotace
na projekt příjemci poskytována
minimálně ve výši 1 mil. Kč, maximálně do výše 15 mil. Kč, přičemž dotace
na služby pro konečné příjemce (MsP)
je poskytována v rozmezí
50–250 tis. Kč v režimu de minimis.

Aktivita zaměřená na poskytování služeb
inovačním podnikům – MSP byla poprvé
vyhlášena až v V. Výzvě programu po odsouhlasení režimu podpory ze strany EK.
V rámci všech šesti doposud vyhlášených

Integrované územní investice (ITI) a program podpory služBY INfRasTRuKTuRY
OP PIK: V rámci naplňování specifického

Program podpory Služby infrastruktury
umožňuje zainteresovaným subjektům
získat podporu na poskytování služeb
inovačním podnikům, provoz inovační
infrastruktury, rozšíření prostor inovační
infrastruktury, pořízení nového vybavení,
zlepšení kapacit pro společné využívání
technologií či výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury.

cíle 1.2, zaměřeného na zvyšování intenzity
a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích, jsou finanční prostředky ze
strukturálních fondů EU od roku 2017 rovněž využívány pro projekty řešené v rámci
Integrovaných územních investic (ITI). Prostřednictvím ITI bylo doposud za program
podpory Služby infrastruktury vyhlášeno
celkem 8 výzev, v celkové výši všech alokací
1 853 mil. Kč. Doporučeno k financování bylo dosud 5 projektů v celkové výši podpory
344,2 mil. Kč. Aktuálně jsou ještě otevřeny
II. výzva ITI Brno a II. výzva ITI Hradec-Pardubice s ukončením příjmu žádostí 30. 4. 2020
a II. výzva ITI Olomouc - s ukončením příjmu
žádostí o podporu ke dni 30. 10. 2020.

Plánované výzvy
služby infrastruktury ITI:
V roce 2020 bude vyhlášena
II. výzva podpory služby infrastruktury
ITI Ostrava (aktivita D), jejíž
vyhlášení je plánováno na březen 2020
s alokací 224 882 750 Kč (zbytková
alokace) a II. výzva ITI Plzeň
(aktivity B, D), která bude s výší alokace 34 mil. Kč vyhlášena v průběhu
června 2020.

Vzorový projekt podpořený z programu podpory
služby infrastruktury
V roce 2016 byl v rámci I. výzvy programu podpory Služby infrastruktury (aktivita D – neveřejná
podpora) podpořen projekt pod názvem „Vědeckotechnický park COMTES FHT“. Jedná se o projekt zaměřený na vybudování VTP a podnikatelského inkubátoru výzkumné organizace COMTES
FHT a.s., který je situován v obci v Dobřany v Plzeňském kraji. Celkové výdaje na realizaci projektu činí 168 804 112 Kč, z čehož 148 504 800 Kč tvoří celkové způsobilé výdaje (CZV). Podíl dotačních
prostředků činí 75 % z CZV, tj. 111 378 600 Kč.
Vybudovaná infrastruktura má za úkol řešit nedostatek inovační kapacity chybějící jak v Plzeňském, tak sousedním Karlovarském kraji a bude
sloužit subjektům působícím ve strojírenství
a dalších průmyslových oborech.
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Objekt se skládá ze tří budov, vybaven je kancelářemi a laboratořemi/dílnami pro umístění podnikatelských subjektů, včetně spin-oﬀ firem a další
podpůrnou infrastrukturou sloužící těmto subjektům (multifunkční sál, mateřská školka). Díky
realizaci projektu vznikne 3 961 m2 nově vybudovaných ploch s tím, že cca čtvrtina pronajímatelné
plochy bude určena pro účely podnikatelského
inkubátoru.

VTP COMTES
Průmyslová 1298
334 41 Dobřany
Tel.: +420 377 197 311
Email: comtes@comtesfht.cz
Foto: COMTES FHT
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PO 2 – „Kaleidoskop roku 2019“ – část II.

Dotační vyšetřovací služba
V uplynulém roce byly jejich revírem dotace, jejich tempo bylo vražedné, jejich
protivníci byli podlí a nemilosrdní; nasazení osm hodin denně, avšak nyní znovu
při síle pod záštitou nového odboru – to
jsou hodnotitelé žádostí o podporu z nově vzniklého Odboru digitalizace a internetu – jejich povoláním i nadále zůstává
Vaše prosperita a konkurenceschopnost.
Jelikož se historicky ještě nikdy nestalo,
že by některý službou státu povinný ministerský úředník lhal či neplnil sliby, nebude s tím ani naše elitní seskupení nyní začínat… v rámci této rubriky. Nemůže být
tedy překvapením, že řádky níže budou
navazovat na první část výročního vydání, jež bylo zaměřené na evaluaci programu Technologie, Nemovitosti a Školicí
střediska v roce 2019 a výhled do roku
aktuálního. II. část se bude zaobírat zbývajícími programy uvedenými v posledním vydání, což je program Poradenství
a Marketing.

Program Poradenství
Dovolujeme si začít programem Poradenství, neboť pro něj s ohledem na zakládající ideu tohoto notoricky známého
investigativního uskupení máme slabost.

nutí, která nedočkavci mohou očekávat
v první polovině letošního roku.
Jelikož dobrých rad není nikdy dost, byly mimo národní výzvu v červenci 2019
vyhlášeny ještě dvě ITI výzvy pro Plzeň
a Ostravu. Zatím co v Plzni je již nyní vyčerpána více než polovina alokace s převahou aktivity b), žadatelé v Ostravě si
zřejmě dávají přednost nebo nepovažují
za užitečné disponovat kvalitním plánem
digitální transformace, neboť aktivita
b) je v ITI Ostrava jedinou dostupnou.
Do obou zmíněných výzev lze podávat žádosti do srpna 2020.
Národní výzva byla velmi úspěšná i přesto, že se jednalo o prvotinu, tudíž je
v harmonogramu počítáno i s II. výzvou
Poradenství s předpokládaným vyhlášením v druhé polovině roku 2020. Podrobnosti se zatím připravují.

Program Marketing
Program Marketing lze za uplynulý rok
hodnotit více než pozitivně. Čtvrtá výzva vyhlášená v prosinci roku 2018 byla
představena prostřednictvím této rubriky
4. dubna 2019. Aktuálně je evidováno
232 aktivních žádostí o podporu v cel-

kové výši dotace 380 milionů korun, což
představuje více než dvojnásobek alokace, která se bohužel s ohledem na zcela
vyčerpanou alokaci určenou v OP PIK
na program Marketing nebude navyšovat. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo
vydáno již šestačtyřiceti žádostem se souhrnnou dotací převyšující 88 milionů korun.
Poslední verze harmonogramu plánovaných výzev pro rok 2020 překvapivě počítá i s V. výzvou programu Marketing,
která by měla být vyhlášená v druhé půli
roku 2020. Pakliže se podaří v rámci vysněné interní realokace zvýšit alokaci programu, lze kalkulovat s věcně zaměřenou
výzvou ve shodě s předešlými.
Závěrem dlužno uvést, že co do čísel, úspěšnosti a počtu úspěšných projektů vedoucích k plynulému a smysluplnému čerpání
evropských prostředků, si úspěšní žadatelé
a současně čtenáři této rubriky zaslouží gratulaci a poděkování, neboť se ukazuje, že
naše zpočátku téměř idylické představy byly z velké míry u všech dotčených programů
naplněny. Věřte, že tato oblíbená, obohacující, ale hlavně entuziasty vážícími si Vaší
přízně s láskou a vidinou v efektivnější čerpání evropských prostředků psaná rubrika,
bude v jisté formě pokračovat i nadále.

V roce 2019 byla vyhlášena první národní
výzva, která byla členěna na dvě aktivity –
nákup poradenských služeb pro MSP vedoucích a) k certifikaci a b) ke zpracování
plánu digitální transformace. Obsah, podmínky a detailnější popis byl zveřejněn
ve vydání z 5. června 2019 a vzhledem
k tomu, že příjem žádostí byl ukončen
5. 12. 2019, není zřejmě nutné je opakovat.
Poměrně ješitně lze konstatovat, že naše
práce nebyla marná, neboť v daném období bylo podáno 88 žádostí o podporu
v celkové výši atakující 56 milionů korun,
což je částka převyšující stanovenou alokaci. Průměrná požadovaná dotace je
přibližně 640 tisíc korun na projekt. Zajímavostí je skutečnost, že o plán digitální
transformace byl větší zájem v poměru
3:1 oproti certifikaci. V současnosti probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, přičemž následkem absence
věcného hodnocení budou neprodleně
po dokončení kontrol vydávána Rozhod[ra2studio]©123RF.com
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PO 3 – Program podpory Úspory energie

fOTOVOlTaIcKÉ sYsTÉMY – III. VÝZVA
Na základě velké poptávky ze strany potenciálních žadatelů a s ohledem na nové směřování energetiky
k bezemisním technologiím vyhlásilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu dne
13. 12. 2019 III. Výzvu Programu podpory Úspory energie - fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Výzva je určena pro malé, střední
i velké podniky.
Příjem žádostí o podporu: od 13. 1. 2020
ukončení příjmu žádostí: do 31. 8. 2020
Výše alokace na výzvu: 500 000 000,- Kč
Míra podpory je 60 % - 70 % - 80 % z celkových způsobilých výdajů v závislosti
na velikosti podniku.
V rámci výzvy mohou žadatelé žádat
o podporu na pořízení fotovoltaické elektrárny včetně akumulace pro lepší využití
elektřiny vyrobené v podpořené fotovoltaické elektrárně. Oproti předchozím
dvěma výzvám došlo nejen k výrazným
změnám v rozsahu a specifikaci podporovaných aktivit, ale především k výraznému zjednodušení procesu přípravy projektu a došlo ke značnému zjednodušení
hodnotících kritérií, podle kterých jsou
jednotlivé projekty hodnoceny.
Rozsah a specifikace podporovaných
aktivit
III. výzva je zaměřena především na projekty větší velikosti. To se promítlo
do zvýšení maximálního instalovaného výkonu fotovoltaického systému na
2 MWp a zároveň do navýšení minimální
výše dotace na projekt na hodnotu 2 mil. Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt
je nově 50 mil. Kč.

cirkulární
ekonomika
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V rámci III. výzvy je podpora poskytováno pouze v režimu podpory dle článku
41 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014,
obecné nařízení o blokových výjimkách.
Nejsou tedy podporovány aktivity v režimu de minimis, které se realizují před termínem prvního podání žádosti. Do způsobilých nákladů tedy nelze zahrnout
náklady například na Energetický posudek nebo ty stupně projektové dokumentace, které se připravují před termínem
prvního podání žádosti. Mezi podporované subjekty je zahrnuta skupina majitelů
nemovitostí, kteří na svou nemovitost
instalují fotovoltaickou elektrárnu, jejíž

výroba elektřiny pokryje spotřebu této
nemovitosti, a to i v případě, že tuto nemovitost pronajímají.
Zjednodušení procesu přípravy projektu
Pro maximální usnadnění přípravy projektu bylo zrušeno hned několik příloh,
které byly povinnou součástí žádosti
v předchozí výzvě. Nově není třeba dokládat Podnikatelský záměr, projektovou
dokumentaci ani položkový rozpočet. Požadované minimální členění investičních
nákladů bylo definováno v rámci povinné
struktury kumulativního rozpočtu. Oproti
předchozí výzvě není třeba dokládat ani
výši historické spotřeby. Odpovědnost
za správné zpracování energetické části
projektu je tak plně na zhotoviteli Energetického posudku, který je nadále povinnou přílohou žádosti.
Zjednodušení hodnotících kritérií
Začněme informací o úplném zrušení
specifického kritéria, které v předchozích
výzvách zvýhodňovalo některé projekty
na základě místa realizace. Toto kritérium
bylo zrušeno bez náhrady.
Došlo také ke snížení počtu kritérií Potřebnosti a relevance projektu z původního počtu tří kritérií na kritéria dvě, přičemž i tato dvě kritéria doznala dalších
zjednodušení. Kritérium Poměrná doba
ročního využití instalovaného výkonu již
není vztahováno na míru využití vyrobené elektřiny v rámci daného odběrného
místa, jelikož to je řešeno následujícím
kritériem Bonifikace za podíl vyrobené
elektřiny z fotovoltaické elektrárny určené pro vlastní spotřebu podniku.
První z kritérií, Poměrná doba ročního
využití instalovaného výkonu, hodnotí
kvalitu samotné FVE, zohledňuje například správné směrování panelů či to, zda
nedochází k jejich zastínění vzrostlými
stromy v okolí. Druhé kritérium hodnotí
přiměřenost velikosti FVE k velikosti spotřeby v daném odběrném místě, kde je
FVE připojena.
Určitého zjednodušení doznalo i kritérium Připravenost žadatele k realizaci projektu. Vzhledem k velikosti projektů byla
vyjmuta možnost provozování FVE v ost-

rovním provozu. Nově je tedy pro splnění
kritéria Připravenost žadatele k realizaci
projektu akceptována pouze Smlouva
o připojení.
Výrazného zjednodušení doznalo také
kritérium Nákladová efektivita projektu. Oproti předchozí výzvě byly zrušeny
procentní limitní hranice pro náklady
na energetický posudek, projektovou dokumentaci, vedlejší rozpočtové náklady
či inženýrskou činnost. Tyto dílčí limity
vedly u projektů podaných v předchozí
výzvě k častému krácení způsobilých výdajů z důvodů jejich překračování. Nově
jsou zavedeny pouze dva limity: měrné
investiční výdaje na 1 kWp instalovaného
výkonu FV systému a náklady na systém
akumulace.
Měrné investiční výdaje na 1 kWp instalovaného výkonu fV systému jsou
zohledněny při bodování dle kritéria Nákladová efektivita projektu a nesmí překročit hodnotu 35 tis. Kč na 1 kWp instalovaného výkonu FV systému.
Náklady na systém akumulace nejsou
součástí žádného hodnotícího kritéria,
ale v rámci specifické podmínky výzvy
lze zahrnout náklady na systém akumulace do způsobilých výdajů max. ve výši
30 tis. Kč/kWh.
Záměrem je podpořit pouze kvalitní projekty podporující dobře navržené a postavené elektrárny, proto jsou obě kritéria
Potřebnosti a relevance projektu i kritérium Nákladová efektivita projektu nově
pojaty jako kombinovaná, to znamená,
že pokud nebude kritérium splněno, tak
nejen že získá nulové bodové hodnocení, ale zároveň bude projektu vyřazen
z dalšího hodnocení. Věříme, že uvedené
změny povedou na straně žadatelů k jednodušší a rychlejší přípravě kvalitních
projektů a na straně MPO k jejich rychlejšímu vyhodnocení a tím i zkrácení doby
administrace všech podaných žádostí.
Více informací naleznete na následujících
odkazech:
https://www.agentura-api.org/cs/programy
-podpory/uspory-energie/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a
-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op
-pik-2019/
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PO 4 – Informace o vysokorychlostním internetu

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
Aktivity podpory budování pevných vysokorychlostních přístupových sítí nabírají na dynamice. Ministerstvo průmyslu
a obchodu počátkem března 2020 vyhlásí další výzvu na podporu výstavby sítí
vysokorychlostního přístupu k internetu
ze zdrojů EU.
Podmínky výzvy zůstanou shodné s podmínkami výzvy předcházející. Dotace je v této aktivitě 75 %. V současné době probíhá
veřejná konzultace k návrhu intervenčních
oblastí, ve kterých bude možné podpořit
výstavbu sítí z finančních prostředků EU alokovaných do programu OP PIK.

Seznam lokalit vhodných pro podporu výstavby z veřejných zdrojů je složen
ze základních sídelních jednotek (ZSJ),

Bílých míst s pomalým internetem
je v ČR stále mnoho
ve kterých není v současnosti dostatečně zajištěn vysokorychlostní přístup k internetu, ani jej v nejbližších třech letech
žádný komerční subjekt neplánuje vybudovat. Seznam lokalit je dostupný na
www.verejnakonzlutace.cz

Seznam obsahuje podstatně vyšší počet míst, než těch, která byla zařazena
do předchozí výzvy. Tento nárůst je důsledkem podrobné analýzy plánů, které
se soukromému sektoru v minulém období nepodařilo z nejrůznějších příčin
doposud realizovat. Navržené intervenční oblasti, kterých je celkem 42, sdružují
celkem téměř 5 tisíc základních sídelních
jednotek (z celkového počtu 22 574 ZSJ
v ČR). Bydlí v nich trvale více než 600 tisíc
obyvatel. V souladu s pravidly uvedenými
ve vládou schváleném NPRSNG je tento
návrh podrobován v současné době probíhající veřejné konzultaci.

Pochybení při kontrole statutu MSP

ZE ŽIVOTA KONTROLORA
Seminář se blíží k závěru, nejčastější
pochybení ve finanční části a v části
prováděných výběrových řízení byla
probrána a s potenciálními žadateli
prodiskutována. Teď už chybí pouze
problematika ověření statutu malého
a středního podniku. Případně další
možná pochybení mimo hlavní rámec.
Dávám desetiminutovou přestávku,
aby se vyměnil vzduch. Mozek už tolik
nejede. Na přítomných je vidět únava.
Zápal se vytrácí. Nicméně problematika velikosti podniku je toliko probíraná
věc, že se musí provádět neustálá osvěta, aby chyby v případě prohlášení žadatelů byly vymýceny a prohlášení byla
úplná a konečná.

Pochybení při ověřování statutu
MSP
•	nezapočítání propojení přes fyzické
osoby do prohlášení žadatele;
•	nezapočítána příbuzenská vazba
mezi fyzickými osobami, jenž vlastní
příjemce;
•	příjemce do svého prohlášení nezapočetl partnerský či propojený
podnik ze zahraničí, případně neposkytl povinné údaje za tyto podniky ze zahraničí.

Výše uvedená pochybení mohou vést
ke ztrátě statutu MSP, které je postiženo 100% krácením nárokovaných výdajů. Proto je důležité, aby
si žadatel dával pozor při vyplňování
prohlášení k velikosti podniku zejména na tyto údaje:
•	počty zaměstnanců (započítávat
i vlastníky, statutáry) -> pokud byl
už jednou statutár započítán, pak
znovu již nezapočítávat;
•	při vyplňování prohlášení řešit příbuzenské vztahy mezi fyzickými
osobami;
•	pokud je propojený či partnerský podnik ze zahraničí, zajistit si
veškeré dokumenty, na základě
kterých prokáže údaje o počtu
zaměstnanců, obratu a bilanční
sumě roční rozvahy.
Vlastnická struktura
Jednou z povinných otázek kontrolního listu je taktéž ověření vlastnické
struktury příjemce. V tomto případě by
mělo dojít k rozkrytí vlastnické struktury do úrovně skutečného majitele.
Pokud dojde ke změně ve vlastnické
struktuře, je příjemce povinen o této
skutečnosti informovat poskytovatele
dotace.

Poslední slova a poslední dotazy.
Padají otázky na celkovou problematiku nejčastějích pochybení. Co se týče
problematiky ověřování velikosti podniku, žadatelé se dále moc nevyptávají.
Nicméně důležité je opětovné připomenutí toho, aby si příjemci připravili
veškeré dokumenty, na základě kterých
deklarují svůj statut, převážně i dokumenty za své propojené a partnerské
podniky.

MSP
Zpátky do práce
Autem se vracím zpátky do Prahy. Cesta přes dálnici je poněkud problematická, kolony. Čas, kdy se všichni řidiči
vrací zpět. A co mě čeká doma? Spánek, práce, příprava na kontroly. A pak
další cesty. Další semináře. Další osvěta. Tady se nelení, tady se PRACUJE.
Tady se KONTROLUJE. Pokud budou budoucí příjemci postupovat dle platných
Výzev, Příruček, Pravidel a seznámí se
s nejčastějšími zjištěními při kontrolách
na místě, pak věřím, že strach z kontrol pomine a všechno pojede, jak by
jet mělo. Evropské dotace mají smysl.
O tom se denně přesvědčuje nejeden
kontrolor.
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INOVaČNÍ cENTRa V ČR

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI (VTP UP)
Vědeckotechnický park Univerzita Palackého v Olomouci VTP UP
(http://www.vtpup.cz/) od svého vzniku v roce 2000 prochází
postupným rozvojem v oblasti svých služeb a aktivit, kdy spojuje Univerzitu Palackého (UP) s firmami, spolupracuje na zpřístupňování nových technologií a uplatňování výsledků vědy
a výzkumu komerční sféře.
V současné době nabízí tyto základní pilíře aktivit, které se vzájemně prolínají:

Podpora podnikání
VTP UP podporuje rozvoj inovativních firem, vzniku spin-off
a start-up firem s důrazem na využití potenciálu Univerzity Palackého. Začínajícím podnikatelům z řad UP nebo inovativním
firmám, které spolupracují s univerzitou, nabízíme pronájmy
kancelářských a výrobních prostor v celkové rozloze 5 591 m2,
pronájem zasedacích prostor, dále poradenství v oblasti managementu, marketingu, při založení a rozjezdu firmy. V rámci podpory začínajícím podnikatelům je pořádána soutěž
o nejlepší podnikatelský nápad s názvem Podnikavá hlava
(http://podnikavahlava.cz/) a konferenci UP Business Camp
(https://www.podnikanivolomouci.cz/up-business-camp),
kde se začínající podnikatelé mohou potkat s podnikateli, kteří již mají svůj byznys rozjetý. Nově se rozjíždí oblast podpory
podnikání v sociální oblasti. VTP UP nabízí pomoc a poradenství inovátorům a podnikatelům, kteří mají potenciál vybudovat
společensky prospěšný podnik na základě výsledků vědecké
práce v oblasti společenských a sociálních věd.
Služby

Foto: VTP UP

Transfer technologií a projektová podpora
VTP UP získala pro vědce z UP 35 milionů k dopracování vědeckých výstupů. Díky finanční podpoře Technologické agentury
ČR v rámci programu GAMA1 a GAMA2, které jsou zaměřeny
na ověřování výzkumných výsledků univerzity pro následné tržní

Mezi nabízené služby, které VTP UP zprostředkovává, patří měření, analýzy a výpočty pro náročné numerické simulace (http://
transfer.vtpup.cz/numericke-simulace/) a služby v oblasti geoinformatiky s možností dlouhodobé spolupráce. VTP UP nabízí
využití přístrojového vybavení a služby expertů UP podle konkrétních požadavků komerčních firem. Součástí VTP UP je Centrum 3D tisku (http://www.uprint3d.cz/), největší pracoviště svého druhu na Moravě. Nabízí 3D skenování a 3D tisk z různých
materiálů od termoplastů, fotopolymerů, kompozitů přes papír až po kovy. Již nyní 3D tisk na VTP UP využívají zákazníci
ve strojírenství, vědě a výzkumu při tisku prototypů, lékařství,
v průmyslovém designu. Centrum 3D tisku navázalo spolupráci
i v oblasti kultury v rámci ochrany kulturního dědictví, kdy pro
hrad Bouzov byl vytištěn 3D model hradu z roku 1895, nebo
pro hrad Sovinec byly skenovány náhrobní desky.
V rámci ochrany duševního vlastnictví UP nabízí vědcům UP
spolupráci při podání patentové přihlášky, školení a poradenství v této oblasti. VTP UP se i nadále chce rozvíjet a plánuje výstavbu nových prostor k pronájmu, které budou umístěny v blízkosti Přírodovědecké fakulty UP v centru města.

Foto: VTP UP
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uplatnění, můžou výzkumníci UP v letech 2014–2022 tyto prostředky čerpat v rámci projektů Proof-of-Concept (PoC) a dostat tak svůj nápad nebo výsledek výzkumu na trh. Takovým
výzkumníkům je nabízena projektová podpora a pomoc při
hledání investora z řad komerčních firem. V současné době bylo podpořeno více jak 30 projektů s více jak 50 výsledky (prototypy, funkční vzorky, SW, průmyslová práva, ….) a UP uzavřela
3 licenční smlouvy a připravuje založení třech spin-off společností (http://transfer.vtpup.cz/technologie/).

Foto: VTP UP

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc
Telefon: +420 585 631 420
Email: vtp@upol.cz
www.vtpup.cz
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INOVaČNÍ cENTRa V ČR

CENTRUM PODPORY INOVACÍ (CPI)
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TU OSTRAVA
Otvíráme cestu inovacím
CPI vzniklo před 10 lety a specializuje se na 3 oblasti, kterými jsou Podpora podnikání a kariéry, Transfer technologií
a Projektová podpora. Zdánlivě nesouvisející oblasti do sebe
vlastně skvěle zapadají.
Podpora podnikání a kariéry
Rozvíjí podnikavost, pomáhá startupům, začínajícím firmám
i studentům. Stratupový program Green Light již 7 let pomáhá
na svět startupům a inovativním firmám. Za dobu své existence
se do programu přihlásilo víc jak 330 projektů, přes 70 jich bylo akcelerováno a 50 se představilo před publikem a investory
na Startup Show.

na zjištěné odchylky v rozměrech. Byla uzavřena licenční smlouva se soukromou společností, která měřící zařízení následně
prodala do zahraničí.
Projektová podpora
Připravuje projektové žádosti, získává finanční prostředky z národních i mezinárodních zdrojů pro rozvoj univerzity a zajištění
lepších podmínek pro studenty, vědu a výzkum.

PrezentiGo je jedním z prvních úspěšných startupů programu
Green Light. Jde o unikátní prodejní nástroj, který mění běžné
obchodní materiály na interaktivní prezentace. Tyto prezentace

Foto: CPI VSB

CPIT TL3 neboli „Clever house“ – moderní pracoviště, pro
zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Fakulty elektrotechniky a informatiky. Vznikají zde 3 sekce, a to SMART FAKTORY laboratoř,
HOME CARE laboratoř a laboratoře automobilových elektronických systémů.

Foto: CPI VSB

dokáží skutečně oslovit a vysvětlit i složité koncepty. Působí již
na mezinárodním trhu a spolupracují s klienty jako je ŠKODA
AUTO, SIEMENS nebo PWC.
Podnikatelský inkubátor více než 10 let nabízí poradenství
i pronájmy kanceláří začínajícím firmám. V současnosti je inkubátor obsazen na 100 % při počtu 37 firem.
Veletrh kariéra+ organizuje Kariérní centrum už 13 let. Jedná se o největší veletrh pracovních příležitostí v Moravskoslezském kraji, který vždy v březnu zaplní stovka vystavujících firem
a na 4000 studentů.
Transfer technologií
Podporuje inovace a propojuje akademickou půdu s komerční. Uvádí do praxe patenty, vynálezy, užitné a průmyslové vzory.
Nabízí inovativní výsledy vědy a výzkumu firmám, které je pak
aplikují v praxi. Transfer technologií se zabývá také ochranou
duševního vlastnictví.
Měřák automobilových disků je vynález, který přispěl k bezvadné produkci moderních ocelových disků a zvýšení bezpečnosti automobilů. Díky zařízení je možné průběžně sledovat
kvalitu výroby s vysokou přesností a bezprostředně reagovat

Foto: CPI VSB

www.cpi.vsb.cz
www.greelight.vsb.cz
Centrum podpory inovací
Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 329 190
Email: lenka.kolarcikova@vsb.cz
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Střet zájmů je objektivně existující problém při čerpání dotací

Střet zájmů
Bylo by hezké žít mezi samými slušnými
lidmi, kteří mají v sobě kompas, který
jim nedovolí učinit cokoli nezákonného,
neetického, nemorálního na úkor státu,
EU a daňových poplatníků. Bohužel praxe
je jiná. Přinášíme pokračování článku
z minulého čísla.

Pokračování z minulého čísla.

ným opatřením v personální oblasti. Dotace by totiž jinak směřovaly k vybraným
osobám a neplnily by vůbec společenské
cíle. Při prokázání trestného činu následuje trestní postih dotčených osob.
Dá se říci, že střet zájmů je vždy aktem
organizované skupiny?

Jak na střet zájmů nahlíží trestní zákoník?
Trestní zákoník nezná trestný čin střetu
zájmů, ale chování, které nabývá znaku
střetu zájmů, může v konečném důsledku
směřovat např. ke spáchání trestných činů
dotačního podvodu, porušování povinností při správě cizího majetku, pletich při
veřejné soutěži.

Střet zájmů je závažné riziko,
které je třeba odhalovat a řešit.
Může ke střetu zájmů dojít i na úrovni
poskytovatele dotace?
Ano, i k takovým případům v ČR v minulosti došlo. Zde jde o maximálně závažnou
situaci, která má charakter systémové nesrovnalosti. Nelze řešit jinak než urychle-
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[Andrii Yalanskyi]©123RF.com

Takto to nelze zobecnit, někdy může nastat situace, že o věci rozhoduje jeden
člověk (majitel firmy rozhodne o výběru
vítězného dodavatele, u něhož je také
majitelem), který součinnost dalších osob
nevyžaduje. Obecně ale minimálně mezi rozhodující osobou a dodavatelskou
firmou musí dojít k součinnosti už jen
v tom směru, aby byla podána nabídka.
V případě systémového selhání na úrovni poskytovatele dotace by bylo nutné
„zkorumpovat“ větší skupinu osob, které
mohou ovlivnit rozhodování o poskytování nebo proplacení dotace na projekt.
Mohl byste shrnout hlavní rizika plynoucí ze střetu zájmů a opatření proti němu?
1. Střet zájmů je závažné riziko, které je
třeba odhalovat a řešit.

[Yana Gayvoronskaya]©123RF.com

2. Poskytovatel dotace musí mít možnost střet zájmů odhalit a také jej řešit
jak na vstupu (u žádosti o podporu),
tak také při kontrole realizace projektu.
3. Mnohem závažnějším je střet zájmů,
pokud nastane na úrovni poskytovatele
dotace.
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aKTuálNÍ OTEVřENÉ VÝZVY
Vyhlášení
výzvy

17. 2. 2020

13. 12. 2019

2. 12. 2019

2. 12. 2019

2. 12. 2019

2. 12. 2019

26. 11. 2019

17. 12. 2018

16. 7. 2019

31. 7. 2019

26. 7. 2019

16. 7. 2019

16. 7. 2019

Zahájení příjmu

Program podpory

Zaměření programu podpory

9. 3. 2020

Technologie

25. 5. 2020

(pro začínající podniky) – Výzva XI.

pořízení nových strojů, technologických zařízení
a vybavení

13. 1. 2020

Úspory energie – fotovoltaické systémy

ukončení příjmu

31. 8. 2020

s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

6. 1. 2020

– Výzva III.

Nízkouhlíkové technologie –
Elektromobilita – Výzva V.

28. 5. 2020
6. 1. 2020

VÝROBA

Nízkouhlíkové technologie –
akumulace energie – Výzva V.

28. 5. 2020
6. 1. 2020
28. 5. 2020

Nízkouhlíkové technologie –
Druhotné suroviny – Výzva V.

8. 1. 2020

Úspory energie v sZT

14. 12. 2020

– Výzva IV.

29. 11. 2019

Proof of concept
– Výzva III.

20. 3. 2020 *
2. 1. 2019

Inovační vouchery

30. 6. 2020

– Výzva IV.

16. 9. 2019

Úspory energie

30. 4. 2020

– Výzva V.

1. 10. 2019

smart grids I

31. 3. 2020

VÝROBA

– Výzva IV.

31. 3. 2020 *
16. 10. 2019

Nemovitosti – uhelné regiony
– Výzva V.

16. 3. 2020 *

zavádění nových technologií v oblasti
nakládání energií a druhotných surovin
zavádění nových technologií v oblasti
nakládání energií a druhotných surovin

VÝROBA

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu
nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich
možným uplatněním v praxi
nákup poradenských, expertních a podpůrných
služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací
a certifikovaných zkušeben

VÝROBA

snížení energetické náročnosti
podnikatelského sektoru
zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti
a udržitelnosti dodávek elektřiny
konečným zákazníkům

– Výzva V.

Nemovitosti – cestovní ruch

zavádění nových technologií v oblasti
nakládání energií a druhotných surovin

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem,
zavádění a zvyšování účinnosti systémů
kombinované výroby elektřiny a tepla

Obnovitelné zdroje energie

31. 3. 2020 *
16. 9. 2019

VÝROBA

– Výzva V.

*

2. 9. 2019

VÝROBA

snížení energetické náročnosti
podnikatelského sektoru

VÝROBA

výroba a distribuce energie pocházející
z obnovitelných zdrojů

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce
stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury
a objektů typu brownfield
modernizace výrobních provozů, rekonstrukce
stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury
a objektů typu brownfield

https://www.agentura-api.org/cs/radce/vsechny-vyzvy/
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* upozornění na blížící se termín ukončení příjmů žádostí

VÝROBA

Programy podpory s tématikou CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY OP PIK

Úspory energie v objektu kotelny
A instalace kotle na spalování biomasy
Profil společnosti
Společnost ITES spol. s r. o. byla založena v roce 1993 jako
firma s ryze českou kapitálovou základnou. Předmětem
její činnosti je výroba a rozvod tepelné energie, výroba
elektrické energie, služby v oblasti dodávek a montáže
profesí Vytápění, Elektroinstalace, Plynoinstalace, správa
bytového fondu, facility management a obchodní činnost.
Významnou další činností firmy jsou návrhy a realizace
opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti
a zlepšování životního prostředí. Většinu těchto opatření
realizuje formou EPC, tedy se zaručenou úsporou spojenou
jak s realizací, tak i financováním.

Popis projektu
V rámci projektu byly nahrazeny stávající kotle na tuhá
fosilní paliva (kombinace hnědého a černého uhlí) novým
kotlem na biomasu, čímž se zvýšila efektivita a zkvalitnil
zdroj tepla pro vytápění města Stochov a zároveň snížila
jeho cena díky použitému palivu. Realizací projektu
byl udržen dvoupalivový systém v rámci teplárenské

soustavy SZT města Stochova, což skýtá značné výhody
v oblasti provozní spolehlivosti a zajištění plynulé dodávky
tepelné energie a také možnost reagovat na změnu ceny
používaného paliva.
V čem konkrétně spočívala podstata projektu a jaké
výsledky realizace projektu přinesla, nám popsal
Ing. Václav Hrabák, jednatel společnosti:
„Tato rekonstrukce navazovala na minulou mnohaletou etapu, která řešila rekonstrukci systému zásobování teplem na Stochově. Jednalo se i v tomto případě
o náhradu starých uhelných kotlů v tomto případě kotli
spalujícími zemní plyn. Dále byla vybudována kogenerační jednotka s výkonem 1000 kWe, byla provedena
komplexní náhrada starého čtyřtrubkového tepelného
rozvodu dvoutrubkovým v předizolovaném provedení,
ohřev teplé vody byl přesunut do místa spotřeby-na
patu domů a vlastní spotřeba elektřiny je z části zajišťována fotovoltaickou elektrárnou a malou 25 kWe
kogenerační jednotkou“.
Více informací najdete na webu API.

https://www.agentura-api.org/cs/uspesne-projekty-op-pik-ites-spol-s-r-o/

Foto: archiv ITES s.r.o.

Základní informace o projektu
Název projektu

ITES spol. s r. o. - Úspory energie v objektu kotelny K353,
Stochov - instalace kotle na spalování biomasy

Program podpory OP PIK

Obnovitelné zdroje energie – III. Výzva

Období realizace projektu

28. 2. 2018 – 26. 2. 2019

Celkové způsobilé výdaje

31 459 377,00 Kč

Dotace

22 021 563,90 Kč

OPIK
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