•

Komplexní zajištění
projektu od vlastní žádosti
o dotaci, přes dotační
management až k
vyúčtování žádostí o
platbu

•

Příjem Registračních
žádostí podle Výzvy

•

Příjem Plných žádostí
podle Výzvy

•

K financování je určeno
746 247 226 EUR

•

50/60/70 % dotace
podle velikosti podniku
(velký/střední/malý)

•

Až 350 000,- Kč na
energetický audit

OP PIK Úspory energie
Kdo může žádat o dotaci?

•

podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky) působící ve vymezených CZ-NACE ve
všech regionech ČR kromě hl. m. Prahy

Ostatní podmínky projektu

•

Musí být zajištěna kvalita a potřebnost projektu s ohledem na jeho ekologické přínosy a nově
zavedené technologie; zejména bude kladen důraz na poměr investičních nákladů k úspoře
energii a redukci emisí znečišťujících látek.

•

Energetický audit, energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy bude sloužit
k určení předpokládané výše úspor dle opatření a následně po realizaci také k jeho
monitoringu a verifikaci.

•

Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.

Na co lze dotaci získat?
Finanční prostředky (dotace) ve výši od 0,5 mil. do 250,0 mil. Kč pro projekt zaměřený na:

•

modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů za účelem zvýšení účinnosti

•
•
•

zavádění a modernizace systémů měření a regulace

•

zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv
na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla

•
•
•
•
•

využití odpadní energie ve výrobních procesech

modernizace a 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)

snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (např. solární ohřev, tepelná čerpadla apod.)
instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku
podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov

Jak to provést?
Po konzultaci o skutečných potřebách firmy připraví STRATUS LYNX s.r.o. jako zpracovatel přesný plán zajištění těchto potřeb a návrh
smlouvy o dílo na zajištění dotace.

•

po odsouhlasení zástupcem žadatele a podpisu smlouvy o dílo zpracuje zpracovatel kompletní žádost o získání financí
z uvedeného dotačního programu, a podá ji nejpozději do data ukončení příjmu žádostí prostřednictvím elektronického účtu
eAccount agentuře CzechInvest

•

po získání financí z uvedeného programu může zpracovatel zajišťovat finanční a administrativní řízení celého projektu, včetně
řádných monitorovacích zpráv, až do fáze závěrečné žádosti o platbu a ukončení celého projektu (dotační management)

Co to bude stát?
Spoluúčast vlastního financování projektu je od 55 % do 65 % způsobilých výdajů , tzn. je možno získat 50, 60 anebo 70 % dotace
dle mapy regionální podpory (malý podnik do 49 zaměstnanců včetně = 70 %, střední podnik do 249 zaměstnanců včetně = 60 %).
Běžná odměna pro zpracovatele se pohybuje max. do 6 % ze získané dotace dle objemu projektu (tato odměna je dohodnuta smluvně), splatná následovně:

•
•
•

Kontakt

záloha na úhradu administrativních nákladů ve výši 50.000,- Kč bez DPH za zpracování žádosti o dotaci
doplatek zůstatku uvedené odměny po schválení dotace, v případě neschválení žádosti o dotaci se zůstatek nedoplácí
v případě zajišťování dotačního managementu zpracovatelem měsíční paušální částka dle dohody; tato částka bude zahrnuta
do projektovaných nákladů projektu, a tím nezatíží vlastní finance zadavatele

+420 603 842 318, t.nezmeskal@stratuslynx.cz
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