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VÝZVA č. 12/2020 
k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021 

- Program EFEKT II. pro rok 2020 

Rozpočet programu na rok 
2020 150 mil. Kč (rozpočet celého programu na všechny podporované aktivity) 

Podprogram P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti 

Aktivita 2I – Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 

Název projektu 
„Příprava a realizace první fáze komunikační kampaně ke 
zvýšení povědomí o úsporách energie“ 

Typ žadatele podnikatelské subjekty, neziskové organizace, zájmová sdružení právnických 
osob, veřejné výzkumné instituce 

Účastník řízení Pouze žadatel 

Zástupce U této výzvy se stanovení zmocněnce nepřipouští. 

Využití dotace 
Dotace je určena na přípravu a realizaci první fáze komunikační kampaně ke 
zvýšení povědomí o úsporách energie. Podrobnější zadání je uvedeno v příloze 
této výzvy, ve kterém je specifikace a návrh provedení komunikační kampaně. 

Alokace finančních 
prostředků na danou 
aktivitu  

10 mil. Kč (rozpočet na všechny projekty v rámci podporované aktivity s názvem 
2I – Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie pro rok 2020) 

Maximální výše dotace pro 
tuto výzvu 5,0 mil. Kč (bez DPH, pokud žadatel bude uplatňovat DPH) 

Maximální výše způsobilých 
výdajů 

90 % (nutné zajistit dofinancování projektu vlastními prostředky nebo prostředky 
třetí strany) 

Typ dotace Neinvestiční dotace 

Forma dotace 

Dvouletá dotace vyplácená formou ex ante, tj. dopředu, (viz čl. 18 a 19 znění 
Programu EFEKT II.). 
Dotace bude rozložena do dvou let. Procentuální rozložení navrhne žadatel o 
dotaci v žádosti o dotaci (např. 20 % z dotace v roce 2020, tj. v 1. roce 
financování). Druhá část dotace bude vyplacena po vyúčtování poskytnuté 
dotace z roku předchozího. 
První část dotace bude vyplacena v průběhu roku 2020. 

DE MINIMIS 
Dotace spadá pod režim de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 
18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de 
minimis. 

Na období 1. 6. 2020 - 31. 12. 2021 

Podávání žádostí 
Začátek:                   
Konečný termín do:            

28. května 2020 
25. června 2020 
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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  

a) poštou v uzavřené obálce, která bude viditelně označena podle výzvy 
a číslem žádosti, kterou přidělil portál MF:  

„Program EFEKT II., žádost č. EF20-2I-2-0xx“ 
 
Na kontaktní adresu vyhlašovatele: 

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 
Odbor energetické účinnosti a úspor 
Na Františku 32 
110 00 Praha 1 

b) datovou schránkou patřící žadateli nebo zmocněnci, pokud žádost 
a všechny povinné přílohy budou součástí jedné datové zprávy (zde může 
být žádost podepsána i elektronicky uznávaným elektronickým podpisem 
žadatele nebo zmocněnce).  

ID DS: bxtaaw4 

Datová zpráva musí být označena následovně:   
 PŘEDMĚT ZPRÁVY: „Program EFEKT II., žádost č. EF20-2I-2-0xx“; 
 POMOCNÉ ÚDAJE 

 K rukám: Odbor 41300 

 dále zaškrtnout:   Zpráva typu „do vlastních rukou“ 

                                                                         Přidat jméno odesílatele 

Listinná podoba žádosti musí být doručena na adresu vyhlašovatele nebo jako 
datová zpráva ve lhůtě 7 kalendářních dnů od data podání (registrace) žádosti, 
tj. odeslání žádosti do informačního systému Jednotného dotačního portálu. 

 

Obsah žádosti 
1) Žádost o dotaci – vyplněný online formulář na výše uvedeném portálu + 

v listinné podobě; 

2) Přílohy k žádosti dle textu programu. 

Podmínka poskytnutí 
dotace 

Dotace se vztahuje na přípravu a realizaci první fáze komunikační kampaně ke 
zvýšení povědomí o úsporách energie. Součástí projektu bude vytvoření 
kreativních návrhů pro různé formy propagace a medializace příslušné 
komunikační kampaně a po schválení podoby a formy veškerých kreativních 
návrhů jejich následné využití v průběhu první fáze komunikační kampaně. 
 

Postup poskytovatele 
dotace při kontrole žádostí 

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 (dále jen „rozpočtová pravidla“). 
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Předmět dotace 

Předmětem dotace je příprava a realizace první fáze komunikační kampaně ke 
zvýšení povědomí o úsporách energie. Podstata projektu je podrobněji 
specifikována ve dvou dokumentech tvořících přílohy výzvy. Jsou jimi Základní 
strategický rámec kampaně a Zadávací brief, ve kterém je vysvětleno požadované 
plnění kampaně a jsou specifikovány povinné prvky a prostor pro kreativitu a 
návrhy. 

Cílem projektu je ovlivnit vnímání úspor energie prostřednictvím komunikační 
kampaně a tím uživatele energie na různých úrovních motivovat ke změně chování 
a aktivnímu řízení spotřeby energie. 

Dosavadní snahy o společenskou odpovědnost v oblasti energetických úspor 
doposud nebyly úspěšné zejména z důvodu roztříštěnosti a nejednotnosti při 
poskytování informací o možnostech snižování spotřeby energie zaměřeném na 
informace o poskytování podpory na realizaci energeticky úsporných opatření. To 
je jedním z východisek připravované komunikační kampaně, která se zaměří na 
komunikaci a informovanost podle cílových skupin v odlišných sektorech – od 
soukromých fyzických osob a domácností přes regionální podnikatele až po 
veřejnou správu – a to v ucelené a charakteristicky jednotné formě. 

Všechny kroky komunikační kampaně by měly vést ke zvýšení společenského 
povědomí o energetické efektivitě a pro potřebné zvyšování povědomí 
o problematice úspor energie je vhodné zvolit komunikační kampaň s širokým 
dosahem, ve které budou využity osvědčené strategie a která pomůže s efektivním 
cílením na správné skupiny spotřebitelů energie. Realizátor kampaně se zaměří na 
veškeré prvky kampaně tak, aby bylo dosaženo maximálního dopadu na jednotlivé 
cílové skupiny v různých formách povědomí nebo fázích rozhodovacího procesu, v 
nichž se jednotlivé subjekty rozhodují o možné změně chování v oblasti spotřeby 
energie, o investicích s cílem ušetřit peníze, zlepšit životní prostředí, vnitřní 
prostředí v budovách atd. Definované cílové skupiny hledají v každé z těchto fází 
jiné informace. Cílem každé etapy je poskytnout relevantní informace, které 
pomohou zvýšit povědomí případně dokonce motivovat oslovené k aktivitě. Proto 
je třeba při přípravě komunikační kampaně ošetřit a koordinovat jednotlivé části 
a strukturu kampaně, aby zásahy byly vedeny optimálně a efektivně. 

Definování cílových skupin je jedním ze základních kroků pro tvorbu kampaňové 
strategie. Tato kampaň bude cílit na následující skupiny: 

● Domácnosti – tuto cílovou skupinu je třeba dělit podle věku, velikosti 
bydliště a typu budovy, ve které bydlí. Do této cílové skupiny patří také 
výbory SVJ z bytových domů. 

● Firmy – dělí se podle velikosti, ale důležitou složkou také je, zda se jedná o 
firmu s vlastní výrobou, nebo bez ní, kdy jde převážně o služby. Do této 
skupiny patří zejména malí a střední podnikatelé. 

● Veřejná správa – jde o širokou cílovou skupinu zahrnující nejen obce, ale 
také krajskou či státní správu, které jsou zodpovědné za správu veřejných 
budov, provoz krajské dopravy nebo MHD či za další služby jako je veřejné 
osvětlení apod. 
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V rámci každé z uvedených tří hlavních skupin je obsaženo velké množství 
podskupin, které mají jiné návyky a potřeby na spotřebu energie stejně jako jsou 
odlišné jejich motivace pro úspory. 

 

 

Způsob předložení příloh 
k žádosti o dotaci 

V elektronické i listinné podobě Pouze elektronicky 

žádost o dotaci 
(po elektronickém vyplnění a podání 
nutno doručit vytištěnou listinnou 
podobu podepsané verze žádosti 
poštou nebo datovou schránkou – 
viz oddíl Způsob doručení listinné 
podoby žádosti) 

Formální přílohy: 
2 – Čestné prohlášení o zadání a způsobu 
vyhodnocení nabídek veřejné zakázky – 
pokud je tato příloha relevantní 
(prostý scan dokumentu) 
 
3 – Čestné prohlášení o vypořádání všech 
závazků vůči SR  
(prostý scan dokumentu) 
 
6 – doklad o právním postavení žadatele 
 
19 – Čestné prohlášení k podpoře 
malého rozsahu (de minimis) 
(prostý scan dokumentu) 
 
33 – Prohlášení o uplatňování odpočtu 
DPH 
(prostý scan dokumentu) 
------------------------------------------------------- 
Obsahové přílohy: 
8 – Popis realizace projektu, 
harmonogram a rozpočet projektu 
(v souladu se vzorem), plus samostatná 
příloha Vlastní podrobný návrh kampaně 
 
24 – Doložení kvalifikace žadatele 
 
25 – Doložení zkušeností žadatele 

Upozornění: Vkládané přílohy k jedné žádosti mohou být v celkovém součtu maximálně o 
velikosti 10MB. Energetické posudky doporučujeme vkládat bez velkých obrázků v souboru. 

Kritéria hodnocení žádosti 

Kritérium hodnocení Váhy 

1. Celková požadovaná dotace 35 % 

2. Popis řešení projektu (viz příloha č. 8 k žádosti o podporu) 35 % 

3. Kvalita, zkušenosti a odbornost projektového týmu 30 % 

Způsobilé výdaje  externí spolupráce; 
 mzdy vlastních zaměstnanců v obvyklé výši;  
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 telefonní poplatky, připojení na internet (v kalkulaci nutno kvalifikovaně 
stanovit procentní podíl dotace na těchto výdajích); 

 drobný kancelářský materiál přímo souvisejícím s produktem; 
 cestovní výlohy v obvyklé výši; 
 jiný výdaj navržený v příloze č. 8, pokud jej poskytovatel dotace uzná za 

způsobilý. 

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

Informace k aktivitě 
(kontaktní místo) 

Ing. Vladimír Sochor 
obor energetické účinnosti a úspor 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
E-mail: sochorv@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.  

Správní řízení podané žádosti o dotaci bude usnesením zastaveno, pokud 
 žadatel vzal svou žádost zpět, 
 byla podána žádost právně nepřípustná, 
 žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání 

pokračování řízení, 
 žadatel zemřel nebo zanikl, 
 žádost se stala zjevně bezpředmětnou, 
 nebyla doručena listinná podoba žádosti ve lhůtě stanovené v čl. 13 odst. 

3 a odst. 4 znění programu EFEKT II., 
 žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů. 

Informace k vyplnění 
žádosti na Jednotném 
dotační portálu 
Ministerstva financí 

Žadatel o dotaci vyplní v žádosti o dotaci výdaje následovně: 

 Celkové výdaje – zde subjekt uvede celkové výdaje vč. nezpůsobilých 
výdajů projektu a DPH. 

 Celkové způsobilé výdaje – v případě, že subjekt bude uplatňovat odpočet 
DPH, uvede zde výdaje na projekt bez DPH. V případě, že subjekt odpočet 
uplatňovat nebude, uvede výdaje včetně DPH. 

Upozornění 
Upozorňujeme na změnu způsobu zasílání žádostí. Doporučujeme prostudování 
nového znění programu EFEKTI II., který byl zveřejněn na stránkách www.mpo-
efekt.cz.  

 


