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Úspory energieDotace

Program účinného nakládání s energií, rozvoje energetické infrastruktury a obnovitelných 

zdrojů energie je určen pro podniky, které chtějí snížit svou energetickou náročnost, 

vyměnit staré technologie na výrobu energie za nové, využívat odpadní energie ve 

výrobních procesech, zavést či modernizovat systém měření a regulace, modernizovat 

rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách, atd.

• malé, střední i velké podniky

Kdo může žádat? (příjemci podpory)

• 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

• 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

• 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

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Na co lze získat podporu? (podporované aktivity)

Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. 

Naše filozofie se neopírá o krátkodobý zisk, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Výhody spolupráce:
• konzultace jsou průběžné, což zaručuje průběžné  

vyhodnocování stavu a informovanost
• přebereme veškerou odpovědnost

(jsme pojištěni na 20 mil. Kč)
• ke každému přistupujeme individuálně ,,profesionálně“
• naše odměna je závislá na schválení dotace – odměnu si 

nárokujeme ½ po Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
½ po čerpání dotace

• zajišťujeme 100% servis od přípravy dotace, výběrové 
řízení až po čerpání dotace

• reference naleznete na www.dotace.org/reference 
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• projekt musí být realizován na území ČR mimo hl.m.

• nejsou podporována komerční turistická zařízení jako 

hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace• 

Další podmínky pro získání dotace?

• dotace 500 tis. - 250 mil. Kč

• max. absolutní výše dotace na ekologické studie 

(Energetický posudek) činí 350 tis. Kč

Investiční záměr:   

malý podnik 50% 

střední podnik 40%

velký podnik 30%

• 

• 

• 

• 

• 

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