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Avízo výzvy č. 5/2022 o připravované výzvě pro rok 2022 

Zvyšování odborných kompetencí Místních akčních skupin 

v oblasti energetických úspor 

 

Začátek podávání žádostí: Bude upřesněno Ukončení podávání žádostí: Bude upřesněno 

 

Aktivita KOMPONENTA 2.5.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

Předmět dotace Odborné vzdělávání Místních akčních skupin a zvyšování odborných 
kompetencí v oblasti energetických úspor a jejich dosahování. 
Vzdělávání bude prováděno povinně v následujících oblastech: 

1. Zvyšování odborných technicko – administrativních 
kompetencí pracovníků Místních akčních skupin za účelem 
dosažení minimálních požadavků pro vstup do sítě 
Energetických koordinátorů Místních akčních skupin 
(EnKo MAS), případně do sítě Energetických konzultačních a 
informačních středisek (EKIS); 

2. Odborné vzdělávání v následujících tématech: 
a. Aktuální legislativní normy a jejich novelizace 

v oblasti energetických úspor, obnovitelných zdrojů 
energie a povinnosti z norem vyplývající; 

b. Dostupné dotační příležitosti (Program EFEKT III, 
Nová zelená úsporám, Národní plán obnovy, 
Modernizační fond aj.); 

c. Dosavadní tuzemská a zahraniční dobrá praxe 
v oblasti energetických úspor a jejich dosahování. 

Vzdělávání musí probíhat v rámci celoživotního profesního 
vzdělávání a musí být zakončené závěrečnou zkouškou. 
Podpořeny budou pouze projekty bez vložného, tj. bez vstupného 
a dalších poplatků kladených na účastníky vzdělávání. 

Typ žadatele Národní síť Místních akčních skupin České republiky z.s. nebo Místní 
akční skupina  

Alokace finančních 
prostředků na danou výzvu 

5 mil. Kč 

Maximální výše dotace 1 mil. Kč 

Maximální výše způsobilých 
výdajů 

100 %  

Typ dotace Neinvestiční dotace v režimu de minimis 

Forma dotace Ex ante (tedy předem) 

Na období 
1.1.2022 – 31.12.2023 (nejzazší termín dokončení akce) 
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Parametry výzvy Kolová výzva – K hodnocení budou postoupeny všechny žádosti 
splňující požadavky formální kontroly. Hodnocené žádosti budou 
seřazeny na základě hodnotících kritérií. K financování budou 
podstoupeny ty žádosti, které splnily požadovaná kritéria a které 
bude možné financovat z dostupné alokace.  

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“). 

Způsob podávání 
elektronické žádostí 

Žádosti se podávají online prostřednictvím portálu AIS MPO. 

Kritéria hodnocení žádostí 

Hodnotící kritéria Váhy 

Tematická adekvátnost a zpracování 
vzdělávacího plánu (forma a obsahové kvality) 

40 % 

Způsobilost a odbornost týmu žadatele 
(přednášející) v oblasti požadovaných témat 

40 % 

Výše nákladů navrhovaného projektu 20 % 

Cíl dotace Dotace je určena na odborné vzdělávání v oblasti úspor energie. 
Předmětem dotace je organizování kurzů, seminářů, webinářů, 
workshopů a dalších vzdělávacích a informačních akcí dle 
stanovených témat. Dotace smí být použita na organizaci akce nebo 
na absolvování zkoušek schválených poskytovatelem dotace za 
účelem získání nezbytných kvalifikací a oprávnění účastníků pro 
účast v EnKo MAS a EKIS. 

Uznatelné náklady 

Uznatelné náklady – náklady, které přímo souvisí s realizací dotační 

akce a jsou uskutečněné v období přípravy a realizace akce. 

Všechny náklady budou uznány pouze v obvyklé a přiměřené výši: 

Z poskytnuté dotace lze hradit: 

• výdaje na dopravu (včetně parkovného) a ubytování 

přednášejících a organizátorů akce; 

• pronájem prostoru a techniky; 

• tlumočnické služby; 

• honoráře přednášejících a moderátora; 

• osobní náklady – mzdy příjemce dotace za realizaci akce a 

mzdy ostatních, kteří se podílejí na organizaci a realizaci 

akce včetně administrativ 

• příprava a distribuce elektronických pozvánek; 

• úprava stávajícího webu příjemce dotace k realizované akci 

a náklady spojené s povinnou publicitou; 

• on-line přenos; 

• telefonní poplatky, připojení na internet; 

• drobný spotřební kancelářský materiál; 

• textové materiály k přednáškám, tisk osvědčení 

o absolvování kurzu; 
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• výroba posterů a roll-upů na danou akci; 

• odborné zkoušky a vzdělávací kurzy, jejichž absolvování 

prokazatelně přispívá k naplnění požadovaného cíle dotace 

 

Upozornění: DPH není uznatelným nákladem! 

Přílohy k předložení Pouze prostřednictvím portálu AIS MPO 

K žádosti o dotaci 

 

1 Souhlas zřizovatele/vlastníka s realizací akce – pokud je 
relevantní 

2 Podrobná osnova (vzdělávací plán), harmonogram a popis 
realizace akce a kalkulace nákladů a výnosů realizace akce. 

3 Potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových 
nedoplatků, ne starší než 3 měsíce před datem podání 
žádosti. 

4 Potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení 
o neexistenci nedoplatků na pojistném a penále na 
sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ne starší než 3 měsíce před datem podání 
žádosti. 

5 Čestná prohlášení. Žadatelé budou v rámci procesu 
podávání online žádosti o dotaci v AIS MPO vyzváni čestně 
prohlásit: bezúhonnost ve vztahu k předmětu podnikání, 
rozsah podpor obdržených v režimu de minimis, prohlášení 
o uplatňování odpočtu DPH, platnost předložených 
dokumentů a dodržování platné legislativy, zejména 
postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o veřejných zakázkách (v platném znění), pokud se na 
žadatele vztahuje povinnost postupovat podle tohoto 
zákona za účelem výběru dodavatele nutného pro realizaci 
této dotační akce. Dále pak prohlásit, že osoba žadatele není 
z alespoň 25 % vlastněna nebo ovládána osobou 
v postavení veřejného funkcionáře, dle § 4c zákona 
č. 159/2006 Sb., zákona o střetu zájmů (v platném znění). 

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: kozkaj@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 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v případě schválení 
žádosti o dotaci nebo  

b) Rozhodnutím o zamítnutí dotace v případě neschválení 
žádosti o dotaci. 

mailto:kozkaj@mpo.cz
mailto:efekt@mpo.cz
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Proti vydanému Rozhodnutí poskytovatele dotace není přípustné 
podle §14q odst. 2 rozpočtových pravidel odvolání ani rozklad. 
Obnova řízení a přezkumné řízení se nepřipouští. 

 

Kritéria přijatelnosti 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako vyhlašovatel této výzvy stanovuje následující kritéria 

přijatelnosti žádosti o dotaci: 

 

Typ kritéria Vysvětlení 

Parametr počtu účastníků, kteří po 
absolvování podporovaného vzdělávání mají 

kompetence vyžadované pro vstup do sítě 
EnKo MAS, EKIS a M-EKIS 

 

Žadatel v rámci žádosti o dotaci dokládá návrh 
vzdělávacího plánu uzpůsobený pro splnění 
stanoveného kritéria. Minimální počet osob, 
které musí na konci dotační akce plnit požadavky 
pro vstup do EnKo MAS případě EKIS je stanoven 
na 10. Do počtu se nezapočítají ty osoby, které 
v době před realizací dotační akce již byly 
prokazatelně pro vstup do EnKo MAS a EKIS 
způsobilé. 

Minimální počet vzdělávacích akcí 

Poskytovatel dotace stanovuje, že pro zajištění 
adekvátního odborného vzdělávání účastníků je 
povinností realizovat nejméně 4 odborné 
vzdělávací akce během kalendářního roku na 
rozdílná nebo na sebe logicky a oblastně 
navazující odborná témata. 
 

Parametr vzdělávacího plánu a jeho plnění 

Žadatel v rámci povinné přílohy navrhne pro 
účely dotační akce komplexní vzdělávací plán, 
ve kterém stanoví: rozsah jednotlivých akcí, 
odborná témata a jejich výstupy, kompetence a 
odbornost přednášejících, počet očekávaných 
účastníků a rovnoměrnost zastoupení 
jednotlivých MAS, návaznost na plánované 
vzdělávací akce, způsob vyhodnocování a 
monitorování přínosů. Součástí jsou také 
odborné zkoušky nebo jiné druhy kvalifikací, 
které účastníci budou povinně nebo dobrovolně 
absolvovat za účelem stvrzení získaných 
kompetencí. 

 


