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SNIŽUJTE ENERGETICKOU NÁROČNOST

Snížení energetické náročnosti podnikatelských subjektů

Vyhlášení výzvy: 15. 8. 2022                                                             
     

Zahájení příjmu žádostí: 01. 09. 2022                                                             
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2023

Podporované aktivity:
• Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.
• Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan
 a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických
 hospodářství podnikatelských provozů.
• Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických
 hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti.
• Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
• Využití odpadní energie.
• Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2).
• Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.
• Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně
 podpory implementace nástrojů energetického managementu.

Alokace výzvy:  10 mld. Kč
                                

Výše podpory: 0,5 mil. – 200  mil. Kč
V případě více projektů nesmí být projekt uměle rozdělen tím 
způsobem, že by byla překročena maximální výše dotace ve výši 
15 milionů EUR na podnik a na investiční projekt.    

Míra podpory: 
• 55 % - malý podnik, 
• 45 % - střední podnik,  
• 35 %  - velký podnik.
Ze způsobilých výdajů po aplikaci srovnávací varianty, resp. 65 %/55 %/45 % pro Karlovarský, Ústecký, Liberecký, 
Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj.

Cílová skupina: 
• malý a střední podnik (definice GBER),
• velký podnik,
• subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem (podrobnosti ve výzvě).

Způsobilé výdaje: 
• dodatečné investiční náklady nezbytné k dosažení vyšší úrovně energetické účinnosti 
 pro  podporované činnosti.
                                                           
Klíčová specifika a omezení:
V rámci výzvy nejsou podporovány modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci vedoucí ke 
zvýšení její účinnosti, dále modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení 
její účinnosti mimo zdrojů na OZE. Nejsou podporována zařízení v EU ETS apod.
Nejsou podporována opatření ke splnění legislativních požadavků včetně požadavků na BAT apod., resp. pouze 
náklady nad rámec těchto požadavků. 


