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Výzva III programu Úspory energie

Výzva III programu Smart grids I

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo
III. výzvu programu Úspory energie.
Aktualizovaný harmonogram výzev
OP PIK 2017

Program je určen všem podnikům, které
plánují realizovat energeticky úsporná
opatření v podnicích, jako je například
modernizace stávajících zařízení na výrobu
energie a rozvodů elektřiny, plynu a tepla
v budovách za účelem zvýšení jejich účinnosti, zateplování budov, instalace rekuperačních a kogeneračních jednotek, instalace
obnovitelných zdrojů energie pro vlastní
potřebu podniku nebo výměna starých
výrobních zařízení za nové, energeticky
úspornější. Podporováno je také zavádění
a modernizace měřících systémů a regulačních členů např. opatření hardwaru a sítě
včetně příslušného softwaru související se
zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.
Mezi další zajímavé aktivity patří modernizace osvětlovacích soustav – náhrada

starých a neefektivních technologií za nové,
úspornější (např. světelné diody – LED)
nebo instalace zdrojů obnovitelné energie pro vlastní spotřebu podniku (využití
biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy), případně
dodatečná instalace akumulace elektrické
energie ke stávajícím zdrojům obnovitelné
energie.
Mezi způsobilé výdaje patří dlouhodobý
hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný
majetek (v případě, že je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku) a energetický posudek.
Realizace projektu musí proběhnout
na území ČR mimo hl. m. Praha. Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech
vykazujících podíl nezaměstnaných osob
vyšší, než je průměrný podíl za ČR. Míra
podpory na jeden projekt je poskytována

až do výše 50 % pro malé, 40 % pro střední
a 30 % pro velké podniky. Výše podpory
činí 500 tis. Kč–400 mil. Kč.
Příjem žádostí o podporu probíhá
od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018.
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Výzva III programu Smart grids I

Aktualizovaný harmonogram výzev
OP PIK 2017

Vyhlášena byla rovněž III. výzva programu
Smart grids I, který podporuje projekty
zaměřené na zlepšení kvality, spolehlivosti,
bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům.
Žadatelem mohou být podniky všech
velikostí, které plánují realizovat například
komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti či optimalizaci provozu v distribučních
soustavách, nasazení automatizovaných
dálkově ovládaných prvků nebo technologických prvků řízení napětí a výkonu
elektrické energie v distribučních soustavách nebo výběrové osazení měření kvality
elektrické energie v distribučních sou-

stavách. Podmínkou je vlastnictví licence
k distribuci elektřiny v souladu s § 5 zákona
č. 458/2000 Sb.
Způsobilým výdajem v rámci programu
je dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek (v případě, že je
nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku) a podnikatelský záměr a projektová dokumentace
v režimu de minimis.
Realizace projektu musí rovněž proběhnout na území ČR mimo hl. m. Praha.
Bonifikovány jsou projekty realizované
v okresech vykazujících podíl nezaměst-

naných osob vyšší, než je průměrný podíl
za ČR. Míra podpory je poskytována až
do výše 40 % bez ohledu na velikost podniku. Na jeden projekt lze získat dotaci až
100 mil. Kč v závislosti na typu podporované aktivity.
Příjem žádostí o podporu probíhá
od 31. 10. 2017 do 28. 2. 2018.
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Aktualizovaný harmonogram výzev
OP PIK 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo
začátkem listopadu aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
pro konec roku 2017.
Mezi nejzajímavější výzvy patří výzva IV
programu ICT a sdílené služby, která bude
vyhlášena v průběhu listopadu 2017. Mezi
podporované aktivity patří tvorba nových
IS/ICT řešení (tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware). Výše podpory činí pro malý podnik 45 %, pro střední

podnik 35 % a pro velký podnik 25 %
způsobilých výdajů. Mezi způsobilé výdaje
pak patří osobní náklady, nájemné, služby
expertů, hardware, software a ostatní
výdaje související s projektem v režimu de
minimis.
V průběhu prosince 2017 bude následně
vyhlášena výzva programu Technologie
– Průmysl 4.0, který podporuje pořízení
nových strojů, technologických zařízení
a vybavení a propojení pořizovaných
nebo stávajících technologií autonomní

obousměrnou komunikací do výrobního
procesu.
Plánováno je i vyhlášení výzvy programu
Úspory energie – FVE, který podporuje
projekty na instalaci fotovoltaických systémů a instalaci fotovoltaických systémů
včetně akumulace energie pro vlastní
spotřebu podniku.
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V případě, že se Vás tato problematika dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné informace.
Prosím, neváhejte nás kontaktovat.
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