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Avízo č. 2/2022 o připravované výzvě pro rok 2022 

k podávání žádostí do Programu EFEKT III 

 

Začátek podávání žádostí: 1. čtvrtletí 2022 Ukončení podávání žádostí: Bude upřesněno 

 

Osa podpory 2 Poradenská činnost  

Aktivita Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) 

Předmět dotace Dotace je určena na podporu poradenské a konzultační služby v oblasti zvyšování 
energetické účinnosti, energetiky a propagaci individuálního a národního přínosu 
energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy 
a podnikatele.  
Konzultační středisko EKIS se skládá ze 3–6 poradců schválených poskytovatelem 
dotace, kteří poskytují poradenství na stanoveném místě a ve stanovenou dobu 
dle podmínek čerpání dotace. Poradenství vykonávají energetičtí poradci, kteří 
prokáží odbornou způsobilost (tj. vhodné technické vzdělání, v optimálním případě 
osvědčení energetického specialisty podle § 10 a § 10d zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů). 

Typ žadatele fyzická osoba podnikající 

veřejnoprávní právnické osoby – obec, kraj, hlavní město Praha, městská část, 
město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek 
obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce. 

nestátní neziskové organizace – obecně prospěšná společnost, spolek, pobočný 
spolek, nadace, ústav 

obchodní korporace – akciová společnost, společnost s ručením omezeným, 
veřejná obchodní společnost. 

Alokace finančních 
prostředků na danou výzvu 

24 000 000 Kč    

Maximální výše dotace 300 000 Kč 

Maximální výše uznatelných 
nákladů 

100 % 

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 Kolová výzva (hodnocení žádostí proběhne na základě stanovených kritérií) 

Způsob podávání 
elektronické žádostí 

Žádosti se podávají online prostřednictvím portálu AIS MPO. 

Cíl dotace • Zvýšit povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném 
zacházení s energetickými zdroji; 
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• Propagovat individuální a národní přínos energeticky úsporných projektů pro 
občany, zástupce veřejné správy a podnikatele 

• Zvýšit informovanost v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení 
efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů 

• Informovat o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci 
existujících programů podpor a dalších možnostech financování 

Uznatelné náklady Uskutečněné konzultace, služby a vytvořené dokumenty stanovené Podmínkami 
čerpání neinvestiční dotace dle platných sazeb a paušálů. 

Přílohy k předložení žádosti   Pouze prostřednictvím portálu AIS MPO 

K žádosti o dotaci 

 

1 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. 

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

3 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 kalendářní 
měsíce před datem podání žádosti. 

4 Potvrzení zdravotních pojišťoven (VZP vždy + další relevantní pojišťovny, 
ke kterým má žadatel závazky) o neexistenci daňových nedoplatků (jen 
u subjektů, kterých se to týká) - ne starší než 3 kalendářní měsíce před 
datem podání žádosti. Pokud žadatel neeviduje žádné zaměstnance, 
doloží doklad s čestným prohlášením o této skutečnosti. 

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, o podpoře v režimu de minimis, platnost 
předložených dokumentů. 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). 

6 Kopie dokladů o odborném vzdělání poradců a dokladů o získaných 
oprávněních dle zákona č. 406/2000, § 10, odst. 1 a § 10d, odst. 1, 
dokazující odbornou kvalifikaci poradců. 

7 Seznam poradců střediska EKIS – žadatel zasílá seznam 3 až 6 poradců na 
stanoveném formuláři.  

8 Čestné prohlášení příjemce dotace, že poradci uvedení v žádosti budou 
vykonávat činnost v souladu s podmínkami čerpání dotace, pokyny 
poskytovatele a v souladu s platnou legislativou.  

9 Podrobná mapa umístění EKIS vč. aktuálních fotografií provozovny 
a prostor provozovny (1x fotografie exteriéru, 1x fotografie vchod, 1 – 2x 
fotografie interiéru, kde budou konzultace poskytovány) 

Po oznámení o doporučení 
projektu 

10 Fotografie provozovny a jejího označení v souladu s Pravidly na označení 
provozovny EKIS 
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Informace k výzvě Mgr. Jana Trechová 
odbor energetické účinnosti a úspor 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
Tel: 224 853 247 

E-mail: trechova@mpo.cz, efekt@mpo.cz 

Kritéria hodnocení žádosti Kritéria hodnocení pro EKIS Váhy  

1. Rovnoměrnost pokrytí území ČR 
2. Kvalifikace poradců dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. 

30 %  
70 % 

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) vydáním Rozhodnutí 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. 
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