
Úspory energie 
výzva I.

dotace na snížení energetické náročnosti a úspory energií podniků



Podporované aktivity 

Využívání obnovitelných 
zdrojů energie 
tepelná čerpadla  
a fotovoltaické systémy,  
instalace akumulátorůModernizace rozvodů 

elektřiny, plynu, tepla, 
chladu a stlačeného
vzduchu

Využití 
odpadní 
energie 

Akumulace všech 
forem energie 

Efektivnější 
osvětlení

Snížení energetické  
náročnosti budov
zateplení budovy,  
větrání a rekuperace,  
MaR

Vegetační 
střechy 

Modernizace 
výrobních a 
technologických 
procesů



Základní informace

Co je cílem výzvy?
Plnění energeticko-klimatických cílů, konkrétně  
snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR,  
splnění závazku nových úspor energie a také  
renovace budov s cílem snížit jejich energetickou 
náročnost.

Specifické podmínky výzvy:

 • Opatření renovace stávajících budov musí  
splnit minimální úsporu primární energie  
z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 %.

 • Opatření mimo renovace stávající budovy musí 
splnit úsporu primární energie z neobnovitelných 
zdrojů minimálně ve výši 30 % nebo v průměru 
alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí 
skleníkových plynů v porovnání s předchozími 
emisemi.

Cílová skupina Malé, střední  
 i velké podniky                

Forma podpory Dotace 

Výše podpory 500 tis. – 200 mil. Kč 

Míra podpory 35 – 65 % 

Zahájení příjmu žádostí 1. 9. 2022 

Ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2023 

Alokace 10 mld. Kč

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný  a nehmotný majetek.

 • Inženýrská činnost.

 • Energetický posudek.

 • Projektová dokumentace.

 • Výdaje na organizaci výběrových řízení.

Míra podpory

65% 55%

malý podnik

Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko

Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod

55% 45%

střední podnik

45% 35%

velký podnik

    Podpora nákladů na energetický  
posudek a projektovou dokumentaci vzniklých 
před podáním žádosti o podporu a na organizaci 
výběrového řízení bude poskytována v režimu  
de minimis, tj. max 200 tis. EUR za 3 po sobě 
jdoucí účetní období.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů  
pro výpočet dotace je 25 tis. Kč/GJ za rok, tj.  
90 tis. Kč/MWh.



Regionální kanceláře

Praha a Středočeský kraj 
praha@agentura-api.org 

Jihočeský kraj 
ceskebudejovice@agentura-api.org

Jihomoravský kraj 
brno@agentura-api.org

Karlovarský kraj 
karlovyvary@agentura-api.org

Královéhradecký kraj 
hradeckralove@agentura-api.org

Liberecký kraj 
liberec@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj 
ostrava@agentura-api.org

Olomoucký kraj 
olomouc@agentura-api.org

Pardubický kraj 
pardubice@agentura-api.org

Plzeňský kraj 
plzen@agentura-api.org

Ústecký kraj 
ustinadlabem@agentura-api.org

Kraj Vysočina 
jihlava@agentura-api.org

Zlínský kraj 
zlin@agentura-api.org

Karlovy Vary

Plzeň

České
Budějovice

Jihlava

Praha

Ústí
nad Labem Hradec

Králové

Pardubice

Liberec

Brno Zlín

Olomouc

Ostrava

programy@agentura-api.org

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

Zelená linka
+420 800 800 777

Hledáte více 
informací ?

#OPTAK 
#OPTAKusporaenergie 
#podporapodnikani


