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VÝZVA č. 15/2019
k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021, 

program EFEKT pro rok 2019

Rozpočet programu na rok 
2019

150 mil. Kč

Podprogram: P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti

Aktivita: 2I – Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie

Název projektu: „Regionální energetické plánování a technická pomoc při přípravě a realizaci 

energeticky úsporných projektů“

Typ žadatele:
Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba), obecně prospěšné společnosti, 
sdružení měst a obcí, nestátní neziskové organizace

Účastník řízení: Pouze žadatel

Zástupce: V tomto případě se stanovení zmocněnce nepřipouští.

Maximální výše dotace:
1,5 mil. Kč a zároveň maximálně 90 % způsobilých výdajů

za celé dvouleté období

Typ dotace: Neinvestiční dotace

Forma dotace:

Dvouletá dotace vyplácená ex ante, tj. dopředu.

- Dotace v dalším roce bude vyplacena po vypořádání poskytnuté dotace 
z roku předchozího podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách 
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními 
aktivy a Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů.

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. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Podávání žádostí:
Začátek

Konečný termín do:

15. 7. 2019

16. 8. 2019

Označení obálky:
„Státní program EFEKT II., aktivita 2I, výzva č. 15/2019, - NEOTEVÍRAT“

Dále je nutno uvést číslo žádosti vygenerované systémem: „EF19-2I-4-0000x“
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Způsob podávání žádostí:

Žádosti se podávají online prostřednictvím Jednotného dotačního portálu 
Ministerstva financí na adrese http://dotace.edssmvs.cz.

Žádosti v listinné podobě, které budou vygenerovány z elektronického formuláře 
na výše uvedeném online portálu po jejich elektronickém odeslání, se podávají ve 
lhůtě podle čl. 13 odst. 3 a 4 znění programu, tj. do 7 kalendářních dnů od konečné 
lhůty pro podávání žádostí, na adresu poskytovatele dotace.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Odbor energetické účinnosti a úspor
Na Františku 32
110 15 Praha 1

- žádosti lze podávat na podatelnu poskytovatele dotace ve všední dny od 9 do 
16 hodin;

- při podání žádosti prostřednictvím pošty rozhoduje datum na poštovním 
razítku.

Obsah žádosti:

1) Žádost o dotaci – vyplněný online formulář na výše uvedeném portálu
+ v listinné podobě

2) Přílohy žádosti dle textu programu a dle znění výzvy

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“).

Předmět dotace:

Obsah projektu

Cílem projektu je:

 poskytnutí koncepčních podkladů pro tvorbu energeticky úsporných 
strategií v menších územích celcích;

 identifikace potenciálu energeticky úsporných projektů v těchto územních 
celcích v podobě zásobníku projektů obcí, malých a středních podniků 
a domácností;

 konkretizace možností spolupráce při implementaci energetické koncepce 
v menších územních celcích a technické pomoci realizace konkrétních
projektů obcí a měst do 25 tis. obyvatel, malých a středních podniků 
a domácností (v rodinných i bytových domech).

Výstupem pilotního projektu je ověření přístupu k energetickému plánování 
a k jeho praktické implementaci menších územních celcích. Implementace by 
měla zahrnovat identifikaci typických projektů a standardizaci jejich přípravy 
a realizace a nastavení regionální technické pomoci, která by měla na základě 
standardizace následně napomáhat při realizaci individuálních projektů. Do 
energetického plánování by měly být zahrnuty obce a města do 25 tisíc obyvatel, 
malé a střední podniky v daném území (včetně zemědělských) a domácností
žijících v rodinných domech i v bytových domech.
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Výstupy projektu by měly být využity pro nastavování rámce zvyšování energetické 
účinnosti s cílem naplňování cílů a závazků ČR v této oblasti do roku 2030. 

Zaměření: území měst a obcí do 25 tis. obyvatel.

Cílové skupiny v daném území: obec a města do 25 tis. obyvatel, domácnosti 
v rodinných a bytových domech, malý a střední podnikatelé.

Pilotní projekt bude mít několik fází, ve kterých budou zpracovány konkrétní 
výstupy.

Fáze projektu:

1. Tvorba metodiky zpracování energetické strategie na území obcí a měst do 
25 tis. obyvatel a zpracování vzorové energetické koncepce pro následné 
využití v jednotlivých územích ČR

V této fázi řešení projektu bude popsán způsob identifikace oblastí a subjektů, 
kterých se energeticko-klimatické plánování v cílených územích týká. 

V souvislosti s analýzou dotčených oblastí a subjektů bude navržen přístup 
k identifikaci a kvantifikaci spotřeby paliv a energie v rámci daného území v členění 
dle cílových oblastí (obce a města do 25 tis. obyvatel, malé a střední podniky, 
domácnosti).

Dále v návaznosti na předchozí dva kroky bude navržen způsob identifikace 
potenciálu snížení spotřeby paliv a energie u cílových skupin (obce a města do 25 
tis. obyvatel, malé a střední podniky, domácnosti) a vytvoření seznamu typických 
energeticky úsporných projektů pro jednotlivé skupiny se standardizací přípravy 
jejich realizací a identifikování jejich přínosů. 

K naplnění výstupů této fáze budou realizovány následující aktivity:

 analýza implementace energetického plánování obcí a měst do 25 tisíc 
obyvatel 

 identifikace specifik těchto územních celků a subjektů, jejichž zapojení je 
stěžejní pro úspěšnou realizaci územní koncepce; 

 identifikace potřeb v oblasti energetiky v těchto územních celcích; 
„žebříček“ možných opatření ke zvyšování energetické účinnosti; typizace-
standardizace úsporných projektů  

Ověřitelné výstupy:

1) Metodika přístupu k energetickému plánování v území obcí a měst do 25 tisíc 
obyvatel

2) Zpracování vzorové uzemní energetické koncepce, jejíž součástí bude zásobník 
typových energeticky úsporných projektů

2. Definování požadavků na implementaci územní energetické koncepce dle 
struktury cílových skupin v území obcí a měst do 25. tis. obyvatel se 
zaměřením na nastavení technické asistence
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Tato fáze navazuje na výstup 2) první fáze. Cílem je vytvoření územní koncepce pro 
konkrétní území dle zpracovaného vzoru. K této koncepci bude zpracován akční 
plán realizace navržené koncepce. Na základě tvorby akčního plánu ve spolupráci 
se stěžejními subjekty identifikovanými v první fázi, by mělo dojít k definování 
podmínek pro úspěšnou implementaci územní koncepce a rámcová finanční 
potřeba pro její realizaci s identifikací možnosti financování s případnou podporou 
z národních a evropských programů nebo jiných finančních mechanismů. 

Dále v této fázi bude zpracována analýza možných aktivit souvisejících 
s prováděním technické pomoci při přípravě a realizaci energetické koncepce, 
resp. jednotlivých projektů realizace územní koncepce. Analýza by se měla 
zejména zaměřit na potenciál a možnosti zapojení Místních akčních skupin 
v energetickém plánování.

Ověřitelný výstup:

1) Metodika přístupu k provádění technické pomoci při přípravě a realizaci 
energeticky úsporných projektů v oblasti bydlení, podniků (zejména MSP) 
a majetku obcí a měst do 25 tisíc obyvatel.

Metodika musí být navržena tak, aby podle jejích doporučení mohl konkrétní 
subjekt zajistit technickou pomoc při úvodní specifikaci veškerých energeticky 
úsporných opatření, při návrhu optimální kombinace navržených opatření, které 
se danému subjektu ekonomicky nejvíce vyplatí a při přípravě realizace subjektem 
zvolené podoby projektu. Metodika bude doplněna o seznam subjektů, které 
budou identifikovány jako vhodné pro zapojení na projektem definovaném území.

3. Aplikace pilotních příkladů energeticky úsporných projektů v každé z oblastí 
(obce a města, malé a střední podniky, domácnosti)

V této fázi projektu bude identifikováno ze zpracované koncepce z druhé fáze 
několik pilotních příkladů energeticky úsporných projektů u cílových skupin
(minimálně po třech projektech v oblastech obcí, malých a středních podniků 
a domácností), pro které bude prověřeno, zda návrh koncepce technické pomoci 
je efektivní a v praxi aplikovaný. 

Ověřitelný výstup:

Prezentace realizace pilotních příkladů dobré praxe technické pomoci při 
přípravě a realizaci energeticky úsporných projektů s identifikací výhod 
a bariér této pomoci 

Posledním výstupem bude webová prezentace pilotních příkladů dobré praxe 
technické pomoci u subjektů ze všech uvedených oblastí (počet projektů dle 
uvážení žadatele o dotaci, avšak minimálně po jednom projektu v oblastech obcí, 
malých a středních podniků a domácností), pro které bude zajištěna technická 
pomoc při úvodní specifikaci veškerých energeticky úsporných opatření, při 
navržení optimální kombinace navržených opatření, které se danému subjektu 
ekonomicky nejvíce vyplatí a při přípravě realizace subjektem zvolené podoby 
projektu. Prezentace bude pro konkrétní příklady obsahovat:

 stručný věcný popis projektu,

 stručný popis způsobu poskytování technické asistence,
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 popis pozitivních přínosů projektu a identifikaci bariér při jeho přípravě.

Způsob předložení příloh 
k žádosti o dotaci:

V elektronické i listinné podobě Pouze elektronicky

žádost o dotaci

24 – Doložení kvalifikace žadatele

25 – Doložení zkušeností žadatele

2 – Čestné prohlášení o zadání a způsobu 
vyhodnocení nabídek veřejné zakázky –
pokud je tato příloha relevantní
(prostý scan dokumentu)

8 – Podrobná osnova, harmonogram 
a popis realizace akce, kalkulace 
nákladů (volnou formou)

3 – Čestné prohlášení o vypořádání všech 
závazků vůči SR
(prostý scan dokumentu)

5 – Souhlas zřizovatele s akcí - pokud je 
tato příloha relevantní
(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)

Upozornění: Vkládané přílohy k jedné žádosti mohou být v celkovém součtu -
maximálně o velikosti 10MB.

Kritéria hodnocení žádosti:

Kritérium hodnocení Váhy

1. Celková nabídková cena projektu 40 %

2. Popis řešení projektu (viz příloha č. 8 k žádosti o podporu) 40 %

3. Kvalita, zkušenosti a odbornost projektového týmu 20 %

Způsobilé výdaje:

 externí spolupráce;

 mzdy vlastních zaměstnanců v obvyklé výši;

 telefonní poplatky, připojení na internet (v kalkulaci nutno kvalifikovaně 
stanovit procentní podíl dotace na těchto výdajích);

 drobný propagační materiál;

 pronájem sálu;

 pronájem ozvučovací a promítací techniky;

 drobný kancelářský materiál;

 jiný výdaj navržený v příloze č. 8, pokud jej poskytovatel dotace uzná za 
způsobilý.
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Informace o programu:
Obecné zásady Programu EFEKT na období 2017-2021 jsou uvedeny v textu 
programu na stránkách www.mpo.cz nebo www.mpo-efekt.cz

Informace k aktivitě:

Ing. Vladimír Sochor
obor energetické účinnosti a úspor

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

E-mail: 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. 

Správní řízení podané žádosti o dotaci bude usnesením zastaveno, pokud

 žadatel vzal svou žádost zpět,

 byla podána žádost právně nepřípustná (např. nepodepsaná, podepsaná 
jinou osobou, nepodepsaná originálně, na podatelně MPO otevřená 
obálka),

 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 znění programu EFEKT II.,

 žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů,

 žádost nebyla označena v souladu s výzvou a díky tomu došlo k jejímu 
otevření na podatelně MPO,

 žádost trpí vadami, které nelze opravit.

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 projektu včetně 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 (stejně jako u celkových 
výdajů).




