
RENARDS dotační, s.r.o.  .  www.renards.cz  .  1 

 

DOTAČNÍ 
AUDIT 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO 
KONKURENCESCHOPNOST 

 

Energetické úspory 

 
KDO může žádat? 
 podnikatelské subjekty. 

NA CO lze získat podporu? 
 modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a průmyslových areálů; 

 zavádění a modernizace systémů měření a regulace tepla; 

 modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její 

účinnosti; 

 modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, pouze spolu s realizací dalších energetických opatření 

- náhrada zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy; 

 zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv 

na snížení energetické náročnosti budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla; 

 využití odpadní energie ve výrobních procesech; 

 snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů; 

 instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku; 

 instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku; 

 podporovány nebudou: komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace. 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 
 pořízení strojů a technologických celků, stavební výdaje související s energeticky úspornými opatřeními; 

 ekologické studie (včetně energetických auditů). 

KDY lze žádat? 
 příjem registračních žádostí: červen 2015 

 příjem plných žádostí: září 2015 

KOLIK lze získat? 
 míra podpory bude specifikována ve výzvě; 

 předpokládaná míra podpory: až 65 % (malý podnik do 50 zaměstnanců), 55 % (střední podnik 

do 250 zaměstnanců) a 45 % (velký podnik nad 250 zaměstnanců) přímé dotace ze způsobilých výdajů; 

 absolutní výše dotace na jeden projekt v rozmezí 0,5 mil. Kč až 250 mil. Kč, studie max. 350 000 Kč. 

NA KOHO je možné se obrátit? 
Ing. Veronika Svobodová Ullmannová  .  svobodova@renards.cz  .  731 656 843 

Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D.  .  nevedel@renards.cz  .  739 903 553 


