
OP PIK – Úspory energie - Výzva V

Program je určen všem podnikům, které chtějí  snížit svoji energetickou náročnost, obměnit
staré technologie za nové, využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či
modernizovat systém měření a regulace. 

Kdo může žádat (příjemci podpory):

- malé, střední a velké podniky 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

- dotace min. 500 tis. Kč – max. 15 mil. EUR
- max.  dotace  na energetický  posudek 350 tis.  Kč  a  zároveň  podíl  nákladů  na zpracování

energetického posudku nesmí být vyšší než 2% celkových způsobilých výdajů
- max. míra podpory: malý podnik 50% ZV, střední podnik 40% ZV, velký podnik 30% ZV

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): komplexní projekty

- modernizace  a  rekonstrukce  rozvodů  elektřiny,  plynu  a  tepla  v  budovách  a
v energetických  hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti

- zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně
příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií
podle ČSN EN ISO 50001

- modernizace,  rekonstrukce  stávajících  zařízení  na  výrobu  energie  pro  vlastní  spotřebu
vedoucí ke  zvýšení její účinnosti

- modernizace  soustav  osvětlení  budov  a  průmyslových  areálů  (pouze  v  případě  náhrady
zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod
LED)

- realizace  opatření  ke  snižování  energetické  náročnosti  budov  v  podnikatelském  sektoru
(zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření
mající  prokazatelně  vliv  na  energetickou  náročnost  budovy,  instalace  vzduchotechniky  s
rekuperací  odpadního  tepla),  mimo  opatření  na  zdrojích  na  výrobu  energie  pro  distribuci,
nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti

- využití odpadní energie ve výrobních procesech
- snižování  energetické  náročnosti/zvyšování  energetické  účinnosti  výrobních  a

technologických procesů
- instalace  OZE  pro  vlastní  spotřebu  podniku  (biomasa,  solární  systémy,  tepelná  čerpadla

a fotovoltaické systémy)
- instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu

podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
- instalace  akumulace  elektrické  energie  (akumulátor  musí  být  provozován  v  energetickém

hospodářství,  které  má vlastní  zdroj  elektrické energie  z  OZE (např.  FVE),  nebo z KVET
(mimo uhlí, LTO, TTO)

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

- Projektová dokumentace stavby
- Energetický posudek
- Náklady na organizaci výběrového řízení
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- Inženýrské sítě
- Rekonstrukce/modernizace (technické zhodnocení) staveb
- Ostatní stroje a zařízení včetně řídícího SW
- Náklady na individuální zdroje OZE dimenzované výhradně pro vlastní spotřebu

Specifika a omezení:

- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy 
- není podporována rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov, revitalizace

zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektů.
- Nelze realizovat samostatnou instalaci akumulace elektrické energie nebo FVE s akumulací

elektrické energie jako samostatné opatření.
- V projektech úspor energie jsou náklady střech, střešních krytin způsobilé k proplacení pouze

v případech, kdy je izolace neoddělitelnou součástí střechy - střešní konstrukce a tím je zcela
zřejmý její význam z pohledu úspory energie.

- V případě aktivity snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních
a technologických procesů musí při pořízení energeticky úspornějších výrobních strojů a
technologických zařízení respektovány níže uvedené podmínky:

 roční  produkce  nového  zařízení  nesmí  překročit  roční  produkci  nahrazovaného
zařízení.  Pokud  dojde  k  překročení  roční  produkce,  tak  musí  být  pro  výpočet
způsobilých výdajů aplikován článek 38 bod 3 b) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014,

 zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení
již nejsou používána

- Projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 25 tis. Kč na
úsporu 1 GJ.

Termín příjmu žádostí o dotaci:

- vyhlášení průběžné výzvy a zahájení příjmu žádostí o podporu: 16.9.2019 
- ukončení příjmu žádostí: 30.4.2020 
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