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PODZIM 2019
VE ZNAMENÍ ÚSPOR ENERGIE
A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

AKTUALITY

ÚSPORY ENERGIE A VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

INSPIRUJTE SE ÚSPĚŠNÝM PROJEKTEM

ROZLOUČENÍ

AKTUALITY
Podzimní dotační příležitosti pro podnikatele
Na konec léta i podzimní měsíce je připraveno mnoho zajímavých dotačních příležitostí pro podnikatele díky Operačnímu programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost. Několik výzev původně plánovaných k vyhlášení během června a července bylo odloženo. Stále proto máte
šanci získat dotaci i v nich. Přehled plánovaných výzev najdete v tabulce.

Program podpory

Na co lze získat podporu?

Plánované vyhlášení

Příjem žádostí

Inovace – inovační projekt

Nákup výrobních strojů, hardware i software.

9/2019

15. 10. 2019 – 15. 01. 2020

Potenciál

Výzkumné vybavení.

9/2019

01. 10. 2019 – 16. 12. 2019

Aplikace

Mzdy a materiál na výzkum a vývoj.

9/2019

16. 10. 2019 – 15. 01. 2020

Úspory energie

Realizace úsporných opatření.

7/2019

16. 09. 2019 – 30. 04. 2020

Obnovitelné zdroje energie

Výstavba větrných elektráren, instalace solárních
kolektorů a tepelných čerpadel, výstavba a modernizace
výtopen na biomasu, malých vodních elektráren,
zdrojů KVET, rozvodných zařízení z bioplynových stanic.

7/2019

02. 09. 2019 – 31. 03. 2020

Poradenství – Služby pro MSP

Nákup poradenských služeb od provozovatelů
inovační infrastruktury.

7/2019

05. 08. 2019 – 05. 12. 2019

Nemovitosti – Uhelné regiony

Rekonstrukce zastaralých objektů a brownfieldů.

7/2019

16. 10. 2019 – 16. 03. 2020

Proof of Concept

Ověření aplikačního potenciálu nových výsledků
výzkumu a vývoje (příprava studie proveditelnosti).

11/2019

29. 11. 2019 – 20. 3. 2020

Partnerství znalostního transferu

Tvorba partnerství mezi MSP a výzkumnou organizací.

9/2019

07. 10. 2019 – 07. 01. 2020

Technologie pro začínající MSP

Nákup výrobních strojů, hardware i software.

11/2019

24. 2. 2020 – 25. 5. 2020

Technologie

Nákup výrobních strojů, hardware i software.

7/2019

23. 09. 2019 – 16. 12. 2019

Spolupráce – Klastry

Kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura,
internacionalizace, rozvoj klastrové organizace.

7/2019

13. 09. 2019 – 29. 11. 2019
(2. kolo)

Nízkouhlíkové technologie

Nákup elektromobilů, dobíjecích stanic a strojů
na využití druhotných surovin.

12/2019

6. 1. 2020 – 28. 5. 2020

Nemovitosti – Cestovní ruch

Rekonstrukce zastaralých objektů a brownfieldů.

7/2019

16. 09. 2019 – 31. 03. 2020

Úspory energie v SZT

Výstavba, rozvoj, propojování SZT, rekonstrukce SZT apod.

12/2019

8. 1. 2020 – 14. 12. 2020

Přehled výzev OP PIK (platné k 31. 8. 2019)

Dotace pro podniky i organizace pro výzkum a šíření znalostí
V průběhu září by měly být vyhlášeny veřejné soutěže hned ve třech programech Technologické agentury ČR. Příjemci podpory mohou být
organizace pro výzkum a šíření znalostí a též podniky. V případě programu Éta a Théta mohou o dotaci žádat i další fyzické a právnické osoby
veřejného i soukromého práva.

Program

Na co lze získat podporu?

Kolik až můžete získat?

Příjem žádostí

ÉTA

Mzdy a materiál na výzkum a vývoj.

Odvíjí se od kategorie činnosti a typu příjemce (15 % až 100 %)

19. 9. 2019 – 31. 10. 2019

THÉTA

Mzdy a materiál na výzkum a vývoj.

Odvíjí se od kategorie činnosti a typu příjemce (15 % až 100 %)

24. 10. 2019 – 19. 12. 2019

ZÉTA

Mzdy a materiál na výzkum a vývoj.

Odvíjí se od kategorie činnosti a typu příjemce (25 % až 100 %)

10. 10. 2019 – 21. 11. 2019

Materiálové a energetické využití odpadů
Během prvních srpnových dní byla v Operačním programu Životní prostředí vyhlášena 126. výzva podporující zvyšování materiálového a energetického
využití odpadů. Prostřednictvím dotace ve výši až 85 % mohou kraje, obce, státní a neziskové organizace či například podnikatelské subjekty
financovat výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, dále zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
a v neposlední řadě také zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů. Příjem žádostí je otevřen do 3. 2. 2020.

Podpora zemědělské činnosti
S podzimem jsou již skoro neodlučitelně spojeny výzvy pro zemědělce. Příjem žádostí v podzimním kole výzev směřujících k podpoře rozvoje
venkova je stanoven na 8. až 29. října 2019. Ve 14 výzvách bude rozděleno necelých 1,7 mld. Kč. Mezi ty nejzajímavější lze zařadit výzvy:
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů; Investice do nezemědělských činností a Technika a technologie pro lesní hospodářství.
Aktuální kolo výzev reaguje na nepříznivou situaci v boji s kůrovcem, a byla proto spuštěna většina lesnických operací.
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ÚSPORY ENERGIE A VYUŽÍVÁNÍ
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
Dosahování energetických úspor a využívaní obnovitelných zdrojů při výrobě energie v podnicích
jsou důležité nejen pro podnikatele z hlediska zvyšování konkurenceschopnosti firmy a dosahování
vyšších zisků, ale také v souvislosti s problematikou udržitelného rozvoje. Snižování množství energie
potřebné pro provoz a efektivní hospodaření s vyrobenou elektřinou má bezesporu pozitivní vliv
na životní prostřední, obdobně jako výroba energie z obnovitelných zdrojů. Chtěli bychom Vám
proto představit tři aktuální dotační příležitosti z Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost, které se těmto tématům věnují.

Úspory energie
v podnicích
V pořadí pátá výzva z programu Úspory energie
již tradičně směřuje k podpoře projektů věnujících
se úspoře energií v podnicích. Dotaci až 50 %
lze získat například na zateplení objektů, výměnu
oken, modernizaci a rekonstrukci rozvodů
elektřiny, plynu a tepla, na modernizaci soustav
osvětlení budov a průmyslových areálů nebo
na využití odpadní energie ve výrobních
procesech. O dotaci mohou žádat malé, střední

Ilustrační obrázek

a velké podniky. Příjem žádostí probíhá
v termínu od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020.

Nová příležitost
pro turistická zařízení

Solární kolektory, tepelná
čerpadla i větrné elektrárny

proto rozhodnuto, že tato opatření budou
nově podporována jen ve výzvě Úspory
energie – úvěry. Díky jednoduššímu procesu

Zaveďte či rozšiřte ve svém podniku využití

administrace žádostí a hodnocení by zde

obnovitelných zdrojů energie. Tentokrát

projekty měly být vyhodnocovány mnohem

Tentokrát mají ve výzvě jedinečnou možnost

můžete instalovat i solární kolektory

rychleji, a žadatel tak dostane rozhodnutí dříve

získat finanční podporu až 50 % také turistická

a tepelná čerpadla nebo postavit větrnou

než v klasické výzvě Úspory energie. Tato výzva

zařízení. Mezi ty se řadí například hotely, lázně,

elektrárnu. Na konci července byla vyhlášena

zatím nicméně nebyla vyhlášena. Aktuální

restaurace atp. V komerčních turistických

pátá výzva programu Obnovitelné zdroje

informace můžete sledovat na webových

zařízeních bude podporována modernizace

energie, v rámci které lze žádat o dotaci

stránkách Agentury pro podnikání a inovace

gastro provozů. Podpořena bude ale pouze

až 80 %. Kromě zmiňovaných novinek, můžete

nebo u našich dotačních expertů.

obnova spotřebičů, které nejsou určené pro

získat finance klasicky také na výstavbu

domácí použití. V případě chladicí techniky

a rekonstrukci výtopen na biomasu

je nutné použití ekologických chladiv. Aby

na výstavbu a modernizaci malých vodních

toho nebylo málo, o dotaci budou moci žádat

elektráren a zdrojů kombinované výroby

i podnikatelé ze sektoru dopravy a bytová

elektřiny a tepla (KVET) na biomasu,

Otevřený je stále také příjem žádostí ve výzvě

družstva, pouze ale ve chvíli, kdy k realizaci

a v neposlední řadě na výstavbu tepelných

Úspory energie – energeticky efektivní budovy,

opatření dojde na jejich administrativních

rozvodových zařízení z bioplynových stanic.

kde podpora směřuje do výstavby nových

a provozních budovách.

Příjem žádostí je otevřen od 2. 9. 2019

energeticky efektivních budov a výstavby

do 31. 3. 2020.

nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým

Energeticky efektivní
budovy

standardem ke stávajícím budovám. Lze získat
O podporu na snižování energetické

dotaci až 80 % na pořízení dlouhodobého

náročnosti technologických procesů, do nichž

hmotného majetku, energetického posouzení,

jsou zapojeny pracovní stroje a vozidla jako

technického dozoru investora, projektovou

rypadla, bagry, vysokozdvižné vozíky, traktory

dokumentaci či Blower Door test. Příjem

a další stroje, je dlouhodobě velký zájem. Bylo

žádostí je otevřen do 15. ledna 2020.
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INSPIRUJTE SE
PŘÍKLAD SPRÁVNĚ
PŘIPRAVENÉHO PROJEKTU
Úspory energie v podnikatelských objektech
– energetický posudek.
Hlavním tématem tohoto čísla jsou úspory
energie a využívání obnovitelných zdrojů
energie. Rozhodli jsme se Vám proto tentokrát
představit úspěšně realizovaný projekt, který
využil dotaci z programu Úspory energie.
Jedná se o českou firmu věnující se výrobě
kožených výrobků. Ta se rozhodla provést
revitalizaci budovy, kde ruční výroba kabelek,
peněženek či například pásků probíhá.

Ilustrační obrázek

Budova byla uvedena do provozu již

Všechny zmiňované okolnosti dovedly

tepla s osazením nových otopných těles

v polovině 70. let. V průběhu času ale nedošlo

majitele firmy k rozhodnutí zažádat o dotaci

včetně osazení funkčních termoregulačních

v objektu k zásadním stavebním změnám,

prostřednictvím programu podpory Úspory

ventilů na jednotlivá topná tělesa. Dále bylo

a i díky tomu parametry některých konstrukcí

energie. Nejprve došlo k přípravě energetického

potřeba předělat elektroinstalaci a vyměnit

přestaly splňovat doporučené i požadované

posudku a následně k realizaci projektu

stávající zářivková tělesa za nová, s novými,

hodnoty. Tepelně technické parametry

zahrnujícího rozsáhlou modernizaci objektu

efektivnějšími trubicemi s LED diodami.

vedoucí k energetickým úsporám.

Navrhovaná opatření byla zaměřena

obvodových stěn, střech, podlah ani oken
požadovaných hodnot nedosahovaly. Stavební
konstrukce a vnitřní instalace, včetně oken,
byly vesměs původní. Vlivem nedostatečného
tepelného odporu konstrukcí docházelo
v budově k enormním tepelným ztrátám.
Celá budova byla vytápěna starým modelem
kotle na koks a volně stojícími kamny
na palivové dřevo.

na několik oblastí: zateplení obvodových
Pro posouzení proveditelnosti dotace byl

konstrukcí, vrat a střechy, kompletní

zpracován energetický posudek, který

výměna výplní, rekonstrukce a modernizace

vyhodnocuje navrhovaná technická

elektrického vedení a osvětlení s instalací LED

a ekonomická opatření ke snížení energetické

diod a výměna zdroje tepla.

náročnosti. Pro energetické vyhodnocení
byly k dispozici tyto podklady: spotřeba koksu

Navrhovaná opatření byla z hlediska

a kusového dřeva na vytápění, spotřeba

energetického, environmentálního

elektrické energie, údaje o režimu provozování

i ekonomického posouzena jako proveditelná.

objektu a stavební dokumentace. Dále byla

Realizací opatření došlo k výraznému snížení

provedena prohlídka na místě, fotodokumentace

energetické náročnosti provozu budovy

a konzultace se zadavatelem.

a výraznému snížení lokální emisní zátěže
v rámci provozu budovy. Jediným problémem,

V rámci zpracování energetického posudku

jak uvádí sám majitel firmy, byla finanční

došlo ke zhodnocení stávajícího stavu

nákladnost doporučených opatření. Stavební

energetického hospodářství, zpracování

práce byly vyčísleny na necelé 3 mil. Kč.

energetické bilance budovy, vytvoření

Celková investice do realizovaných opatření

návrhu opatření vedoucích k úsporám

měla nakonec přijatelnou návratnost díky

energie, zhodnocení navržených řešení

tomu, že bylo využito dotační podpory

z hlediska energetického, ekonomického

z programu Úspory energie.

a environmentálního a doporučení finálních
Jelikož se jednalo o malý podnik, mohla

opatření.

firma na energetický posudek získat finanční
Na základě provedeného posudku bylo
rozhodnuto, že z hlediska energetického
managementu je nutné provést zateplení
konstrukcí včetně výměny výplní, dále pak
Ilustrační obrázek

zateplení vjezdových vrat a výměnu zdroje
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podporu ve výši až 80 %. Na následnou
realizaci projektu energetických úspor pak
firma obdržela podporu ve výši 50 %.

INSPIRUJTE SE
CO VÁS MŮŽE POTKAT BĚHEM
REALIZACE/UDRŽITELNOSTI
PROJEKTU
Jak na výběrová řízení u výzev z oblasti úspor
energie a využívání obnovitelných zdrojů?
(zaměření na sladění komunikace apod.)
Výběrové řízení je důležitou součástí procesu
realizace projektu. V aktuálním čísle se
věnujeme primárně tematice energetických
úspor a využívání obnovitelných zdrojů
a ani v této rubrice tomu nebude jinak. Rádi
bychom Vám předali několik rad a tipů, které
Vám pomohou hladce zvládnout výběrová
řízení ve chvíli, kdy čerpáte dotaci z programu
věnujícímu se úspoře energie a využívání
obnovitelných zdrojů v podnicích.

Pokud čtete tuto rubriku pravidelně, nejspíše

pro velký areál o 10 ha včetně přípravy všech

již víte, že příprava a realizace výběrového

rozvodů, pak se zcela jistě musí udělat zvlášť

řízení je poměrně náročný proces a zabere

výběrové řízení na zateplení a okna a následně

i několik měsíců. Z toho důvodu silně

zvlášť na kotelnu a rozvody.

doporučujeme postupovat dle aktuálních
verzí pokynů pro zadávání zakázek (pokaždé

Ve chvíli, kdy máte jasně definovanou

k termínu vyhlášení výběrového řízení) a dle

strukturu (resp. počet) výběrových řízení, tak

pokynů řídícího orgánu (ŘO). Pokyny ŘO se

se již začíná postupovat podle běžných zásad

týkají například povinnosti předložit zadávací

a pravidel Operačního programu podnikání

dokumentaci ke kontrole před vyhlášením

a inovace pro konkurenceschopnost.

či před podpisem smlouvy s dodavatelem.
Pokyny ŘO řeší obecná a specifická pravidla

Nezapomeňte, že zadávací dokumentace

a v čase dochází k jejich změnám, na které si

musí být sestavena pečlivě, aby dodavatelé

musíte dávat pozor.

věděli, co se od nich očekává, a nedocházelo

Základem úspěchu je správné nadefinování

do výběrového řízení, ale také při vlastním

počtu výběrových řízení. U komplexních

plnění zakázky. Parametry pořizované

projektů, které se věnují úspoře energie

technologie by měly být jasně a přesně

v rámci budovy, výrobním technologiím

definovány.

k nedorozuměním během přípravy nabídek

a též větším tepelným zdrojům, je zapotřebí

Ilustrační obrázek

důkladně zvážit rozdělení na větší počet

Podstatou úspěchu je i kvalitní časové

zakázek. Proč? Protože je potřeba, aby byl

rozvržení. Dejte si pozor na dodržení

dostatek vhodných dodavatelů na trhu či

stanovených lhůt. Mimo výběrového řízení je

například aby podmínky nebyly diskriminační.

vhodné v průběhu schvalování žádosti řešit

Budete-li ve svém výrobním areálu řešit

i financování projektu. Nemáte-li dostatek

zateplení administrativní budovy, výměnu

vlastních finančních prostředků, je možné si

oken a vedle toho také modernizaci kotelny

předjednat podmínky bankovního úvěru.

Rozloučení
Jelikož se jedná o poslední číslo KB EU Point Newsletteru, chtěli bychom Vám poděkovat za přízeň,
kterou jste nám během let jeho vydávání projevili. Věříme, že jsme Vám jeho prostřednictvím předali
mnoho zajímavých a užitečných informací, které Vám samotným následně pomohly k získání dotace
na vlastní projekt. KB EU Point tu pro Vás bude i nadále s cílem pomáhat Vám najít a získat evropské
dotace. Využít můžete odborné poradenství ve všech fázích projektu díky rozsáhlému týmu externích
i interních odborníků ve všech regionech. S čím Vám pomůžeme?
• Poskytnutí komplexních informací o vhodných dotačních zdrojích
• Zajištění zpracování žádosti o dotaci (fondy EU, investiční pobídka)
• Na míru šité financování s úvěrovým programem Ponte II
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