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OP PIK – VÝZVA IV PROGRAMU PODPORY 

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – AKUMULACE 

ENERGIE 

KDY BUDU MOCI ŽÁDAT O DOTACI 

• Datum vyhlášení výzvy: 30. 11. 2018 

• Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 03. 12. 2018 

• Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 5. 2019 

SPECIFIKACE VÝZVY 

Výzva cílí na podporu konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky zaváděním 

inovativních technologií v oblasti nakládání s energií. Podporuje zvýšení využití efektivnějších a 

spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v Česku běžně neuplatňují. 

Musí se jednat o technologie na úrovni připravenosti technologie TRL 5-9 (tzn. technologie byla ověřena 

v relevantním prostředí nebo demonstrována v daném prostředí nebo proběhla demonstrace 

systémového prototypu v provozním prostředí nebo byl systém ověřen v provozním prostředí). 

Nebude podporován nákup olověných akumulátorů. 

PODPOROVANÉ AKTIVITY 

• Podpořeny budou inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie. 

Za inovativní projekty se považují technologie akumulace energie na bázi chemického principu či 

fyzikálního principu (např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí nebo v budovách, akumulace 

tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií). Za chemický princip akumulace energie 

se považují moderní akumulátory pracující na principu Lithium-Ion, Sodík-Síra, superkapacitory, 

průtokové baterie…). Za fyzikální princip akumulace energie se považují setrvačníky, akumulace 

energie založená na stlačeném vzduchu. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

• Dlouhodobý hmotný majetek.  

• Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého 

hmotného majetku). 

• Projektová dokumentace, náklady na organizaci výběrového řízení. 
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Konkrétně se jedná o: 

• stroje a zařízení, inženýrské sítě, inženýrskou činnost, stavby, projektovou dokumentaci a 

náklady na administraci VŘ 

Způsobilé jsou stavební práce v rozsahu nezbytně nutném pro instalaci pořizované technologie. Ostatní 

stavební práce budou zařazeny jako nezpůsobilé výdaje projektu. 

KDO MŮŽE ZÍSKAT DOTACI 

• Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (MSP) a velké podniky. Žadatelem mohou být 

i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem. 

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ 

Míra podpory 

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV. 

b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV. 

c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV. 

Minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.  

Podpora je poskytována v režimu de minimis pro akumulaci energie bez instalace obnovitelného 

zdroje. 

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT 

• Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha. 

KONTAKT 

Čestmír Hrdinka 
Naviga 4, s.r.o. 
Pobřežní 249/46 
186 00 Praha 8, Česká Republika 
 
Tel.: 222 311 028 
Mob.: 720 976 648 
hrdinka@naviga4.cz 
www.naviga4.cz 
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