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Agentura pro podnikání a inovace

Co děláme?

• státní příspěvková organizace podřízená MPO

• administrace 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK 2014 – 2020) 
a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK 2021 – 2027)

• semináře, konzultace

• poradenství žadatelům v rámci projektového cyklu

• API v regionech



OP TAK



Projektový cyklus  
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ÚSPORY ENERGIE



• průběžná výzva

• podnikající fyzické a právnické osoby

• podporované právní formy

• způsobilé téměř všechny CZ NACE

• počet žádostí na IČ není omezen

• realizace max. do 30.11.2025

Úspory energie – výzva I.

             

               

      

                      

         

          

            

          
            

      

           

                                                          

                                     

      

              

      

            



Podporované aktivity



• výzkumné, vývojové a pilotní projekty
• rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov (vyjma budov Správy železnic, státní 
• modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci vedoucí ke zvýšení její účinnosti
• modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti mimo zdrojů na OZE
• Podpořeny nebudou projekty rekonstrukce či výstavby zdroje na biomasu nad 5 MW příkonu
• Podpořeny nebudou instalace FVE nad 1 000 kWp instalovaného výkonu a akumulace energie nad 1 000 kWh instalované 

kapacity
• Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů 

u kolových a pásových vozidel a u kolových a pásových strojů vyjma pásových dopravníků a modernizace pohonných 
jednotek u těžebních strojů a trakčních kolejových vozidel

• Pokud žadatel o podporu je provozovatel, který má stacionární zařízení v České republice, která jsou součástí Evropského 
systému emisního obchodování („seznam EU ETS“), tak navržená opatření v rámci žádosti o podporu nejsou způsobilá k 
podpoře, pokud navržená opatření mohou jakýmkoliv přímým či nepřímým způsobem snižovat emise skleníkových plynů 
ze zařízení nebo činnosti, které má žadatel uvedené v Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o povolení k emisím 
skleníkových plynů a o stanovení podmínek k jejich zjišťování, zveřejňování a vykazování a Ročním plánu pro monitorování 
emisí (dále jen „Rozhodnutí“)

Nepodporované aktivity



• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek- GBER

—realizace úsporných opatření
• inženýrská činnost ve výstavbě- GBER
• energetický posudek- de minimis
• projektová dokumentace- de minimis/GBER

—Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace 
pro provedení stavby, Dokumentace skutečného 
provedení stavby

• výdaje na organizaci výběrových řízení- de minimis

—Max. ZV = 80 tis. Kč
• alternativní investice
• příloha výzvy č.2 Vymezení způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje



• nákup pozemku a staveb
• úprava pozemků
• novostavby 
• přístavby a nástavby stávajících budov 
• povinná publicita projektu
• příprava, zavedení a certifikace energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001
• rozpočtová rezerva
• před-projektová příprava a dokumentace (např. podnikatelský záměr)
• výdaje na nákup použitých strojů, zařízení a náhradních dílů. U nově instalovaných komponent 

se musí jednat o první uvedení do provozu (tj. zařízení dosud nebylo předmětem odpisu)
• DPH, pokud je příjemce podpory oprávněn nárokovat odpočet DPH na vstupu
• splátky půjček a úvěrů
• sankce a penále
• náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky
• za způsobilé výdaje se nepovažují ty, které mají charakter oprav a běžné údržby
• zaškolení obsluhy viz § 47, odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Nezpůsobilé výdaje



Povinné k výběru: 
• odhadované emise skleníkových plynů

• počet budov podnikatelských subjektů 
se zlepšenou energetickou náročností

• podniky podpořené granty

Indikátory

Povinné k naplnění: 
• snížení konečné spotřeby energie 
u podpořených subjektů

• roční spotřeba primární energie 
v podnicích



• rozvaha a výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce
• vyplněný formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč
• energetický posudek
• příloha č. 3.a Specifické podmínky Výzvy
• příloha č. 3.b Specifické podmínky Výzvy
• vyplněná příloha č. 4 Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu
• vyplněna příloha č. 5 Report dat z energetického posudku
• souhrnný, kumulativní rozpočet projektu

Povinné přílohy



OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 
– VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY



• průběžná výzva

• podnikající fyzické a právnické osoby

• výstavba VTE

• počet žádostí na IČ není omezen

• realizace max. do 30.6.2026

Obnovitelné zdroje energie
– větrné elektrárny – výzva I.

Pro region NUTS CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, 
CZ07Střední Morava, CZ08 Moravskoslezsko

Typ subjektu EU podíl

Malý podnik 80 %

Střední podnik 70 %

Velký podnik 60 %

Pro region NUTS CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad, CZ06 
Jihovýchod

Malý podnik 70 %

Střední podnik 60 %

Velký podnik 50 %



• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek- GBER

—realizace úsporných opatření
• inženýrská činnost ve výstavbě- GBER
• projektová dokumentace- de minimis/GBER

—Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro 
provedení stavby, Dokumentace skutečného provedení stavby

• referenční zdroj
• příloha výzvy č.2 Vymezení způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje



• nákup pozemku a staveb
• úprava pozemků
• povinná publicita projektu
• před-projektová příprava a dokumentace (např. studie proveditelnosti)
• rozpočtová rezerva 
• výdaje na nákup použitých strojů, zařízení a náhradních dílů. U nově instalovaných komponent se musí jednat o první 

uvedení do provozu (tj. zařízení dosud nebylo předmětem odpisu).
• DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH
• splátky půjček a úvěrů
• sankce a penále
• náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
• operativní leasing
• náklady na výběrové řízení

Nezpůsobilé výdaje



Povinné k výběru: 
• výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů celkem

• odhadované emise skleníkových plynů

• podniky podpořené granty

Indikátory

Povinné k naplnění: 
• zvýšení instalovaného elektrického 
výkonu u podpořených subjektů



• rozvahu a výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní 
závěrce

• vyplněný formulář finanční analýzy u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které se rovnají 
nebo jsou vyšší než 5 mil. Kč

• energetický posudek
• příloha č. 3.a Specifické podmínky Výzvy
• příloha č. 3.b Specifické podmínky Výzvy
• vyplněná příloha č. 4 Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu
• souhrnný, kumulativní rozpočet projektu

Povinné přílohy



Děkuji za pozornost
zdenek.hala@agentura-api.org

© Agentura pro podnikání a inovace, 2022


