Úspory energie - Výzva I v kostce
Podporovanými aktivitami v tomto programu jsou:
a) Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických
hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,
b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí
ke zvýšení její účinnosti,
d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady
zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systéme, např. světelných diod (LED)),
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,
h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a
fotovoltaické systémy – max. výkon 30kWp),
i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu
podniku s ohledem na jeho provozní podmínky – max. roční výroba elektřiny a tepla
z vysokoúčinné KVET by měla odpovídat roční spotřebě elektřiny a tepla příslušného podniku).

Podporovány nejsou:
a)
b)
c)
d)

Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace,
výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov,
revitalizace zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektů spočívající ve zlepšování tepelně
technických vlastností budov a instalace nového zdroje vytápění (jedná se o objekt, u kterého
nelze doložit konečnou spotřebu energie v rámci období posledních 5 let).

Typový projekt:
Firma řeší úsporu energií prostřednictvím následujících opatření:


stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektů. Jedná se o zateplení
obvodového pláště výrobních hal, skladu a správní budovy, zateplení střech a výměna výplní
oken,



změna způsobu vytápění, kdy stávající již nevyhovující hnědouhelná centrální kotelna bude
nahrazena lokálními plynovými topidly. Projekt řeší komplexní a efektivní systém tepelného
vytápění areálu včetně regulace a měření.

Forma a výše podpory:


Podpora je poskytována formou dotace ve výši 500 tis. Kč – 250 mil. Kč, max. absolutní výše
dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350 tis. Kč.



Míra podpory činí 50% z celkových způsobilých výdajů projektu pro malé firmy, 40% pro
střední a 30% pro velké podniky. Míra podpory na Ekologické studie (Energetický posudek)
činí 50% ZV pro malý podnik, 40% ZV pro střední podnik a 30% ZV pro velký podnik.

Způsobilé výdaje:


Dlouhodobý hmotný majetek – projektová dokumentace, inženýrské sítě,
rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb, ostatní stroje a zařízení včetně
řídícího software



Dlouhodobý nehmotný majetek – pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého
hmotného majetku



Ekologická studie (Energetický posudek) - podle platné legislativy od 1. 7. 2015

Vymezení příjemců podpory:




Podniky všech velikostí
Podnikatelský subjekt včetně zemědělských podnikatelů, podnikatelů v potravinářství a
maloobchodu
Minimálně 2 uzavřená účetní období

Odvětvové vymezení:


Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětví vymezených oddíly CZ-NACE
A01 – 02, B05 – 09, C10, 11, 13 – 33, D35, E36 - 39, F41 – 43, G45 – 47, H49 – 52, J58 - 63,
K64 - 66, L68.20.2 a 68.20.4, M69 - 75, N77 – 82, P85 a Q86 -88 (pokud se jedná o právnické
či fyzické osoby spadající do podnikatelského sektoru), S95 - 96

Nejvýznamnější podmínky:





Realizace projektu mimo region hl. města Prahy
Povinnost zachování projektu po dobu nejméně 5 let od data ukončení realizace
Další specifické podmínky programu Úspory energie jsou uvedeny v bodě 9.3 Výzvy
Závazný ukazatel: Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

Pro první výzvu je alokováno 5 mld. Kč. Příjem předběžných žádostí je od 1. 6. (12:00) do 31. 8. 2015.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
Ing. Veronika Špačková
veronika.spackova@inovia.cz
telefon: +420 724 372 818
www.inovia.cz

