Program podpory: ÚSPORY ENERGIE
MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU - OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020
Podpora projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie)
a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých strojů, zařízení a
technologií za nové úspornější.

VÝŠE DOTACE:

•
•
•

500 tis. do 250 mil. Kč

malý podnik (do 49 zaměstnanců)
- 50 % prokázaných způsobilých výdajů (minimální výše investice 1 mil. Kč)
střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % prokázaných způsobilých výdajů (minimální výše investice 1,3 mil Kč)
velký podnik (od 250 zaměstnanců)
- 30 % prokázaných způsobilých výdajů (minimální výše investice 1,7 mil Kč)
Maximální dotace na ekologické studie (energetický posudek) - 350 000,- Kč
(žádat mohou i družstva, zemědělští podnikatelé a podnikatelé v potravinářství, státní podniky)

NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?










modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
zavádění a modernizace systémů měření a regulace
modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu (nelze přechod na spalování uhlí ani
spoluspalování uhlí a biomasy)
zateplení, výměna a renovace oken, další stavební opatření umožňující snížit energetickou náročnost budovy, instalace
vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
využití odpadní energie ve výrobních procesech
snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (možnost pořízení
úsporných strojů a technologií)
instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
instalace kogenerační jednotky s max. využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku

TERMÍNY

TERMÍN PODÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ ŽÁDOSTI: 1.6.2015 – 31.8.2015
TERMÍN PODÁNÍ PLNÉ ŽÁDOSTI:
1.9.2015 – 31.1.2016
TERMÍN REALIZACE:
31.12.2018

DALŠÍ INFORMACE




povinnost doložit stavební povolení při podpisu Podmínek poskytnutí dotace (až po schválení plné žádosti)
doba udržitelnosti projektu je 5 let
v případě nájmu pozemků nebo budov - nájemní smlouva musí být sjednána na dalších min 5 let
od data ukončení projektu

