
Rešerše dotačních příležitostí 

Úspory energie 

Dotace na realizaci úsporných opatření. 

Nízkouhlíkové technologie 

Program podporující zavádění inovativních technologií v oblasti uhlíkové dopravy či výroby energie z 

obnovitelných zdrojů. Jeho cílem je rozvoj konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české 

ekonomiky. Příjemci podpory mohou být malé, střední i velké podniky. Podpora směřuje ke čtyřem 

skupinám aktivit: 

o Elektromobilita 

o Druhotné suroviny 

o Úprava biometanu a jeho vtláčení sítě nebo plnění v rámci místní infrastruktury 

o Akumulace energie  

Jaká je výše dotace? 

Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku: 

o Malý podnik 70 %  

o Střední podnik 60 % 

o Velký podnik 50 %  

Min. absolutní dotace pro jeden projekt je stanovena na 0,5 mil. Kč a max. absolutní dotace pro jeden 

projekt je 100 mil. Kč. Míra podpory pro jednotlivé aktivity se řídí příslušnými články Nařízení Komise 

č. 651/2014 a bude stanovena v jednotlivých výzvách. Míra podpory na ekologické studie (včetně 

energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na 

studie činí 350 000,- Kč.  

Důležitá data: 

→ Vyhlášení 5. výzvy: 1. 10. 2019 

→ Zahájení příjmu žádostí: 1. 10. 2019 

→ Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2020 

Úspory energie 

Program se věnuje tématu snižování energetické náročnosti podniků (resp. podnikatelského sektoru 

jako celku). Umožňuje výměnu starých technologií za nové a k životnímu prostředí šetrnější. Žadateli 

mohu být malé, střední i velké podniky a mezi podporované aktivity se řadí: 

a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 

hospodářstvích výrobních závodů 

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně 

příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle 

ČSN EN ISO 50001 

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu 

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů 
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e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru 

(zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření 

mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s 

rekuperací odpadního tepla) 

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech 

g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických 

procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy 

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla 

a fotovoltaické systémy) 

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní 

spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky 

j) instalace akumulace elektrické energie 

Nově mají možnost získat finanční podporu také turistická zařízení (hotely, lázně, restaurace atd.). 

V komerčních turistických zařízeních bude podporována modernizace gastro provozů. Podpořena 

bude ale pouze modernizace spotřebičů, které nejsou určené pro domácí použití. V případě chladicí 

techniky je nutné použití ekologických chladiv. O dotaci budou moci žádat i podnikatelé ze sektoru 

dopravy a bytová družstva, pouze ale ve chvíli, kdy k realizaci opatření dojde na jejich 

administrativních a provozních budovách. 

Jaká je výše dotace? 

Alokace výzvy je 6 mld. Kč. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně 

do výše 15 mil. EUR. 

Míra podpory u projektu: 

• malý podnik – do 50 % ZV 

• střední podnik – do 40 % ZV 

• velký podnik – do 30 % ZV 

Míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na 

zpracování výběrového řízení: 

• malý podnik – do 50 % ZV 

• střední podnik – do 40 % ZV 

• velký podnik – do 30 % ZV 

Důležitá data: 

→ Vyhlášení 5. výzvy: 16. 7. 2019 

→ Zahájení příjmu žádostí: 16. 9. 2019 

→ Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 
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