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DOTAČNÍ PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 

KDO může žádat? 
 Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě a je 

minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského 
podnikatele. 

 Žadatel vykazuje min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým příjmům za 
poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha. 

KDY lze žádat? 
 Příjem žádostí bude probíhat v období od 4. 4. 2017 do 24. 4. 2017 

JAKÉ JSOU CÍLE? 
 Opatření je zaměřeno na podporu investic zaměřených na diverzifikaci činností zemědělských subjektů 

do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů a využívání vedlejších produktů a surovin 
pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití 
obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové 
stanice). 

NA CO lze získat podporu? 

a) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv: 

 založení nové provozovny, 

 rozšíření kapacity stávající provozovny, 

 rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, 

 zásadní změny celkového výrobního postupu stávající provozovny. 
 

b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice: 

 nová výstavba BPS, 

 investice v souvislosti s navýšením výkonu stávajících BPS (max. do celkového výkonu 500 kWe), které 
budou po rekonstrukci považovány za nové zařízení, 

 investice na instalaci nových dodatečných zařízení/komponent do stávajících BPS, 

 za účelem efektivnější výroby energie. 

JAKÉ budou další specifické podmínky výzvy? 
 V případě předložení projektu, kde výdaje přesáhnou 1 mil. Kč žadatel musí splnit podmínku 

finančního zdraví – hodnotí se finanční výkazy za poslední 3 uzavřená účetní období.  

 Po zaregistrování Žádosti o dotaci bude nutné předložit ke dni podání Žádosti o dotaci platné a ke dni 
předložení přílohy pravomocné odpovídající povolení stavebního úřadu. 

 Většina vyrobeného paliva či energie žadatelem (více než 50 %) musí sloužit k prodeji nebo být 
využita pro nezemědělskou činnost. 

 

Specifické podmínky pro BPS: 

 Celkový instalovaný výkon zařízení je maximálně 500 kW v přepočtu na instalovaný elektrický výkon.  

 Po dobu udržitelnosti projektu roční vstup surovin do BPS je min. z 30 % celkové hmotnosti v tunách 
tvořen kejdou prasat nebo prasečím hnojem. 

 Žadatel účelně využívá minimálně 20 % disponibilního tepla z celkové předpokládané roční výroby 
stanovené energetickým auditem (nezapočítává se vlastní technologická spotřeba zařízení). 
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 Roční energetická hodnota cíleně pěstované biomasy (obiloviny a ostatní plodiny s vysokým obsahem 
škrobu, cukru nebo oleje využívaných k produkci bioenergie) z celkového ročního množství energie 
vsázkového materiálu tvoří maximálně 20 %. 

 Podmínkou je zpracování studie Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). 

 Nutností je doložení Energetického auditu. 

KOLIK lze získat? 
1) Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to v případě investice do 

zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv ve výši 25 – 45 %, dle velikosti podniku. 

 Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt. 

 Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt. 
 

2) V případě investic na výstavbu bioplynové stanice - ve výši 60 - 80 % způsobilých výdajů, dle velikosti 
podniku.  

 Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 mil. Kč na projekt. 

 Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt. 

NA KOHO je možné se obrátit? 
 Mgr. Lukáš Nevěděl, Ph.D.  .  nevedel@renards.cz  .  739 903 553 

 Ing. Aneta Báčová  . bacova@renards.cz  .  733 130 850 
 


