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Nové výzvy v Operačním programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
Na začátku května byl zahájen příjem
žádostí o podporu programu Úspory
energie v SZT (Výzva II) a programu
Smart Grids I (Výzva II) v rámci OP PIK.
Evropská komise koncem dubna 2017 schválila revizi OP PIK, která se mj. týkala i zrušení
omezení podílu alokace pro velké podniky
v rámci těchto dvou dotačních programů.
Z analýzy absorpční kapacity vyplynulo,
že podíl velkých podniků pro specifický cíl 3.3
OP PIK („Zvýšit aplikaci prvků inteligentních
sítí v distribučních soustavách“) a specifický
cíl 3.5 OP PIK („Zvýšit účinnost soustav
zásobování teplem“) představuje 90 až 100 %
reálného potenciálu žádostí v podmínkách
České republiky, což potvrdil i příjem žádostí
v rámci I. výzev těchto programů. Díky této
změně by mělo dojít k zefektivnění čerpání
přidělených finančních prostředků těchto
specifických cílů a zároveň maximalizaci
přínosů zrealizovaných projektů.

Výzva II programu Úspory energie
v SZT (soustavy zásobování teplem)
Program cílí na rekonstrukci stávajících
a zavádění nových zařízení kombinujících
výrobu tepla a elektřiny. Plánovaná alokace
výzvy je 2,5 mld. Kč.
Mezi podporované aktivity programu patří
například výstavba, rekonstrukce
a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích
stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny
a tepla s cílem dosažení úspor primární
energie nebo rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně
předávacích stanic s cílem maximálního
dosažení úspor primární energie, případně
využití tepla z vysokoúčinné kombinované
výroby elektřiny a tepla nebo odpadního
tepla z průmyslových procesů.

Míra podpory se liší podle velikosti podniku: malé podniky 50 %, nově byla navýšena míra podpory pro střední podniky
na 45 % a pro velké podniky na 40 %
způsobilých výdajů. Výše dotace na jeden
projekt činí 0,5 mil.–400 mil. Kč. Projekt
musí být realizován na území ČR mimo
hlavního města Prahy. Žádosti o podporu
jsou přijímány od 4. 5. 2017 do 30. 10. 2017.
Výzva II programu Smart Grids I
(distribuční sítě)
Cílem programu je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek
elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení
se na úroveň obvyklou v zemích EU-15
za současné minimalizace úzkých profilů
a integrace decentralizovaných zdrojů
energie. Plánovaná alokace výzvy
je 0,5 mld. Kč.
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Mezi podporované aktivity patří například
podpora komplexních opatření ke zlepšení
spolehlivosti, informovanosti a zavádění
bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách nebo nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků
v distribučních soustavách.
Podpořeny budou projekty podniků všech
velikostí do výše maximálně 40 % způsobilých výdajů. Výše dotace na jeden projekt
činí 0,5 mil.–100 mil. Kč v závislosti na konkrétním typu podporované aktivity. Projekt
musí být realizován na území ČR mimo
hlavního města Prahy. Žádosti o podporu
jsou přijímány od 4. 5. 2017 do 30. 9. 2017.
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Kontakty
V případě, že se Vás tato problematika dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné informace.
Prosím, neváhejte nás kontaktovat.
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