VÝZVA č. EFEKT 1/2022
k podávání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podporu úspor energie na
období 2017–2021, Program EFEKT II – prodloužen do 31.12.2022
Začátek podávání žádostí: 4. 4. 2022

Ukončení podávání žádostí: 30. 9. 2022

Podprogram:

P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti

Aktivita

2D – Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického
managementu

Předmět dotace

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě
energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické
náročnosti.

Typ žadatele

veřejnoprávní právnické osoby – obec, organizační složka státu, kraj, hlavní město
Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik,
statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná
výzkumná instituce, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení
obchodní korporace – akciová společnost, družstvo, společnost s ručením
omezeným, veřejná obchodní společnost

Alokace finančních
prostředků na danou výzvu

19 400 000 Kč

Maximální výše dotace

500 000 Kč

Maximální výše uznatelných
nákladů

90 %

Typ dotace

Neinvestiční dotace v režimu de minimis

Forma dotace

Jednoletá dotace vyplácená formou ex ante, tj. dopředu.

Na období

1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Parametry výzvy

Průběžná výzva – žádosti budou kontrolovány po formální stránce průběžně.
V případě, že žádost bude odpovídat požadavkům aktivity 2D v programu EFEKT II,
bude žádost schválena. Dotace bude vyplacena až na základě uskutečněného
výběrového řízení na dodavatele díla a vysoutěžené ceny. Poskytovatel dotace
u této výzvy umožňuje postup podle § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14o a § 14p zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob podávání
elektronické žádostí

Žádosti se podávají online prostřednictvím Jednotného dotačního portálu
Ministerstva financí na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf.

Způsob doručení listinné
podoby žádosti

Po podání elektronické žádosti musí být vytištěná a žadatelem podepsaná verze
žádosti (listinná podoba), včetně požadovaných příloh, zaslána datovou schránkou
patřící žadateli nebo zmocněnci. Žádost a všechny povinné přílohy musí
1

být součástí jedné datové zprávy, dokumenty mohou být podepsány uznávaným
elektronickým podpisem žadatele nebo zmocněnce.
Číslo ID DS: bxtaaw4
Datová zpráva musí být označena následovně:
➢ PŘEDMĚT ZPRÁVY: „Program EFEKT II., žádost č. EF22-2D-XXXXX“;
➢ POMOCNÉ ÚDAJE
•

K rukám: Ing. Jana Kozáka, odbor 41300

•

dále zaškrtnout: Zpráva typu „do vlastních rukou“

•

Přidat jméno odesílatele

Listinná podoba žádosti musí být doručena jako datová zpráva ve lhůtě 7
kalendářních dnů od data podání žádosti, tj. odeslání žádosti do informačního
systému Jednotného dotačního portálu.
Cíl dotace

Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů,
odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování
a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického
managementu do praxe. Dotace se nevztahuje na ověření funkčnosti zavedeného
systému formou certifikace, ale předpokládá se, že zavedený systém bude
odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem
environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management
and Audit Scheme).
Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. března po uplynutí jednoho roku
od ukončení realizace projektu a dále pak každý následující rok do uplynutí tří let
od ukončení realizace projektu, zasílat MPO zprávu o udržitelnosti projektu.

Přílohy k předložení
k žádosti o dotaci

Pouze prostřednictvím Jednotného dotačního portálu
2

Čestné prohlášení o zadání a způsobu vyhodnocení nabídek veřejné
zakázky.

3

Čestné prohlášení o vypořádání všech závazků vůči státnímu rozpočtu a
státním fondům republiky, včetně bezdlužnosti vůči zdravotním
pojišťovnám.

5

Souhlas zřizovatele/vlastníka s realizací akce – předkládají příspěvkové a
rozpočtové organizace krajů, měst a obcí a organizace, v nichž má kraj,
město nebo obec 100 % majetkovou účast.

6

KOPIE výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu, zřizovací listiny
nebo jiného dokladu o právním postavení žadatele. Obce, kraje, městské
části předkládají výpis z ARES.

8

Podrobná osnova, harmonogram a popis realizace akce a kalkulace
nákladů a výnosů realizace akce.

19

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis).

32

Seznam objektů s adresami.

33

Prohlášení, že žadatel není nebo je plátce DPH a zda bude či nebude
uplatňovat odpočet DPH na vstupu.
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Přílohy předkládané po
oznámení o doporučení
projektu

38

Plná moc podepsaná zmocnitelem i zmocněncem – předkládá pouze
žadatel, který je v této věci zastupován zmocněncem

13

Potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků, ne starší
než 3 měsíce před datem podání žádosti nebo před podáním žádosti o
platbu v dalším roce financování. Originál včetně elektronického podpisu.

14

Potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení o neexistenci daňových
nedoplatků, ne starší než 3 měsíce před datem podání žádosti nebo před
podáním žádosti o platbu v dalším roce financování. Originál včetně
elektronického podpisu.

15

Potvrzení zdravotních pojišťoven (VZP + další relevantní pojišťovny, ke
kterým má žadatel závazky) o neexistenci daňových nedoplatků, ne starší
než 3 měsíce před datem podání žádosti nebo před podáním žádosti o
platbu v dalším roce financování. Originál včetně elektronického podpisu.
Pokud žadatel neeviduje žádné zaměstnance, doloží doklad s čestným
prohlášením o této skutečnosti.

16

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek/zprávu o hodnocení nabídek dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, v případě, že tato povinnost k zadání veřejné zakázky vznikla.
Doklad musí obsahovat jednoznačné určení vysoutěžené částky v Kč bez
DPH a s DPH za projekt nebo předmětnou část projektu, včetně vyčíslení
částek, ze kterých se vysoutěžená částka skládá (např. rozdělení na
způsobilé a nezpůsobilé výdaje v přiložené tabulce).

Informace o programu

Obecné zásady Programu EFEKT II na období 2017–2021 jsou uvedeny v textu
programu na stránkách www.mpo-efekt.cz

Informace k výzvě

Ing. Jan Kozák
odbor energetické účinnosti a úspor
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel: 224 852 874
E-mail: kozakj@mpo.cz; efekt@mpo.cz

Obecné informace

Dnem podání žádosti o dotaci v elektronické podobě je zahájeno správní řízení dle
správního řádu. O výsledku hodnocení žádosti o dotaci je žadatel informován:
a) vydáním Registrace akce v případě schválení žádosti o dotaci nebo
b) Rozhodnutím o zamítnutí dotace v případě neschválení žádosti o dotaci.
Proti vydanému Rozhodnutí poskytovatele dotace není přípustné podle §14q odst.
2 rozpočtových pravidel odvolání ani rozklad. Obnova řízení a přezkumné řízení se
nepřipouští.

Upozornění

Pro správné vyplnění žádosti použijte Příručku vyplnění žádosti v RISPF
zveřejněnou u výzvy.
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