Podpora energeticky úsporných projektů od Ministerstva průmyslu a obchodu
Aktuálně je velká příležitost využít podpor v oblasti úspor energie a
k dispozici jsou investiční dotace, úvěrové nástroje i motivační podpory.
Ministerstvo průmyslu a obchodu má velký zájem na podpoře energeticky úsporných
projektů a snižování energetické náročnosti v podnikatelském sektoru. Tato podpora se
projevuje v řadě možností, které jsou ze strany MPO jednotlivým podnikům aktuálně
nabízeny.
Jedná se zejména o možnost získání dotačních prostředků z Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost známého pod zkratkou OPPIK. Z toho programu jsou
poskytovány dotace v rámci Prioritní osy 3, Specifického cíle 3.2 Úspory energie. Pravidla
získání dotace se během posledního roku pro žadatele o dotaci v mnohém zlepšily. Přesto je
ovšem nutné splnit určité podmínky, aby bylo možné získat finanční prostředky, které
zefektivní realizaci projektů a následně přinesou snížení provozních nákladů souvisejících se
spotřebou energie. Podstatnou změnou je mnohem větší možnost dosáhnout na dotaci pro
velké podniky. Do konce srpna 2017 bylo platné omezení ve výši 20% z celkové alokace
dotačních prostředků na úspory energie, které se změnilo na 60%, což velmi rozšiřuje u velkých
podniků možnost získat dotaci na energeticky úsporné projekty. Tato změna byla dne
31.8.2017 schválena ze strany Evropské komise. Vzhledem k této pozitivní změně došlo
k uzavření příjmu žádostí o podporu u II. výzvy programu ÚSPORY ENERGIE ke konci října 2017,
a zároveň byla k 1. listopadu 2017 otevřena III. výzva, která již bude obsahovat zvýšení podílu
finanční alokace pro velké podniky. Tato změna neznamená omezení získání dotace pro malé
a střední podniky, protože dotačních prostředků je zatím v programu na energeticky úsporné
projekty zatím dostatek. Je ovšem třeba připravit a podat žádost o dotaci bez odkladů.
Plánovaný příjem žádostí o dotace byl zahájen od 1. listopadu 2017 a ukončen bude k 30.
dubnu 2018. Základní informace je uveřejněna na odkazu www.mpo.cz.
Vzhledem k výši alokace a dosavadnímu vývoji je velmi pravděpodobné přijetí žádostí, které
splní minimální bodový požadavek a žadatel má větší šanci na schválení jeho projektu i v
případě ztráty bodů. Výzva je průběžná, žadatel tedy nebude čekat na ukončení termínu přijetí
žádostí. Po problémech s hodnocením na začátku tohoto programového období MPO usiluje
o maximální rychlost vyhodnocení v intervalu, kdy lze garantovat maximální dobu
vyhodnocení na 5 měsíců. Také pro žadatele, jejichž provozy spadají pod EU ETS, MPO nabízí
konzultaci ke zjištění oprávněnosti čerpání.
V rámci OPPIK byla vyhlášena možnost využití zvýhodněných úvěrů na energeticky úsporné
projekty. Podmínky získání zvýhodněného úvěru jsou mnohem jednodušší než v případě
získání dotace. Výhodnost je zejména v nulové úrokové sazbě a v možnosti získání malé
dotace na zpracování energetického posudku, který je vyžadován doložit k žádosti o
poskytnutí zvýhodněného úvěru. K vyhlášení výzvy pro podávání žádostí došlo od 19. září 2017
a je možné získat zvýhodněné financování pro energeticky úsporné projekty realizované na
území ČR vyjma Prahy. Poskytování úvěrů administruje Českomoravská záruční rozvojová
banka. Podrobnější informace je možné získat na odkazu www.cmzrb.cz.

Kromě této aktivity MPO připravilo zvýhodnění malých a středních podniků v Praze. K tomu
byly použity finanční prostředky zbylé z přínosů za prodej emisních povolenek z roku 2014
v objemu 130 mil. Kč a byl připraven program ENERG. Z programu je možné získat zvýhodněný
úvěr na realizaci energeticky úsporného projektu již od poloviny června 2017, kdy byl program
vyhlášen. Výhodnost i u tohoto vyhlášeného programu tkví zejména v tom, že úroková sazba
úvěru je nulová a že je možné získat malou dotaci na zpracování energetického posudku.
Administraci tohoto programu také zajišťuje Českomoravská záruční rozvojová banka. I u
tohoto programu je možné získat podrobnější informace na odkazu www.cmzrb.cz.
Je vhodné ještě zmínit možnost získání neinvestiční dotace poskytované z programu EFEKT,
což je program MPO na podporu úspor energie. Jde o program s ročním cyklem, ve kterém
jsou vyhlašovány výzvy k podání žádostí o dotace vždy na konkrétní rok. Pro rok 2018 byly
příslušné výzvy vyhlášeny na počátku října 2017 a termín pro podání žádostí o dotaci pro rok
2018 je u většiny výzev do 15. prosince 2017. Informace o programu jsou na odkazu
www.mpo-efekt.cz.
Dotaci z programu EFEKT může získat podnikatelský subjekt bez omezení velikosti na zavedení
systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu. Dotace může být
poskytnuta maximálně ve výši do 500 tisíc Kč a maximálně do výše 70% ze způsobilých
nákladů, které nejsou na technické zabezpečení, na pořízení software ani na náklady za
certifikaci dle ČSN ISO 51000, ale na odbornou pomoc při praktickém zavedení energetického
managementu. Tato možnost se poprvé objevila vyhlášením výzvy pro rok 2017, kdy bylo
možné podat žádost o dotaci do konce února 2017, a počítá se s takovou možností i pro další
roky (www.mpo-efekt.cz).
Další možností získání dotace z programu EFEKT je na zpracování studie proveditelnosti
v podobě energetického posouzení v rámci aktivity s názvem „Příprava realizace kvalitních
energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe“, která má sloužit k získání informací
o tom, jaká všechna energeticky úsporná opatření je možné v příslušných objektech provádět,
jaký je odhad investiční náročnosti jednotlivých navržených opatření, jaké snížení provozních
nákladů souvisejících se spotřebou energie navržená opatření přinesou a v jaké optimální
kombinaci je vhodné opatření realizovat. V tomto případě je možné získat dotaci ve výši až
200 tisíc Kč a maximálně do výše 70% ze způsobilých nákladů. Pro získání dotace je nutné již
mít příslušnou studii zpracovanou a doložit ji k žádosti o dotaci. Požadovaný obsah studie je
popsán v uveřejněném metodickém pokynu pro žadatele. Pro rok 2018 byla vyhlášena výzva
v říjnu a žádosti o dotace bude možné podávat v průběhu roku 2018 v souladu s vyhlášenou
výzvou (www.mpo-efekt.cz).
V případě zájmu o další informace jsou k dispozici pracovníci MPO v odboru implementace
strukturálních fondů a v odboru energetické účinnosti a úspor.
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