VÝZVA č. 2/2017
k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie pro rok 2017
Rozpočet programu na rok
2017

150 mil. Kč

Podprogram:

P1 Investiční podpora realizace energeticky úsporných projektů

Aktivita:

1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného
osvětlení (VO)

Typ žadatele

obce, městské části, společnosti 100 % vlastněné obcí či městskou částí

Využití dotace

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci
řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou
způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou
svítidel.

Alokace finančních
prostředků na danou
aktivitu

75 mil. Kč

Maximální výše dotace

2 mil. Kč

Maximální výše způsobilých
výdajů

50 %

Typ dotace

Investiční dotace

Forma dotace

Jednoletá dotace

DE MINIMIS

Dotace nespadá 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. 2017 - 31. 12. 2017

Podávání žádostí
Označení obálky

Začátek:

1. února 2017

Konečný termín do:

28. února 2017

„Státní program EFEKT 2, aktivita 1A, výzva č. 2/2017, - NEOTEVÍRAT“
Žádosti se podávání online prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva financí
na adrese http://dotace.edssmvs.cz od 1. února 2017, kdy bude portál
zprovozněn.

Způsob podávání žádostí

Žádosti v listinné podobě, která bude vygenerována z elektronického formuláře na
výše uvedeném online portálu, se podávají v termínu podle čl. 12 odst. (3) znění
programu na adresu poskytovatele dotace:
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MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Odbor energetické účinnosti a úspor
Na Františku 32
110 15 Praha 1
-

Obsah žádosti

Podmínky dotace

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.
1) Žádost o dotaci – vyplněný online formulář na výše uvedeném portálu +
v listinné podobě
2) Přílohy žádosti dle textu programu
Realizací investic musí být dosažena úspora energie u rekonstruované části
veřejného osvětlení minimálně 35 % průměrné celkové spotřeby energie v MWh
v průměru za poslední tři roky.
Dále musí být dodrženy indikátory stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Způsob předložení příloh
k žádosti o dotaci

V elektronické i listinné podobě

Pouze elektronicky

žádost o dotaci

2 – vyhodnocení nabídek VŘ

1 – energetický posudek, případně
energetický audit

3 – vypořádání závazků vůči SR

28 – kopie předmětné části pasportu

4 – vztah ke zhodnocovanému majetku

29 – zatřídění komunikací do tříd
osvětlenosti
30 – projektová dokumentace
minimálně v rozsahu položkového
rozpočtu v požadované struktuře
s rozdělením na způsobilé a
nezpůsobilé výdaje

5 – souhlas zřizovatele s akcí
6 – doklad o právním postavení žadatele
8 – harmonogram prací
27 – popis stávajícího stavu a realizace
opatření (v předepsaném formuláři na
výše uvedeném online portálu)
33 – prohlášení o uplatňování odpočtu
DPH

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

Kritéria hodnocení žádosti

Váhy

1. podíl uspořené energie na celkové spotřebě (v %)

35 %

2. podíl způsobilých výdajů na úsporu (v Kč/MWh za rok)

35 %

3.

15 %

reálná doba návratnosti (v letech)

4. způsobilé výdaje v poměru na 1 světelný bod (v Kč)

15 %
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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. Jana Sedláčková
obor energetické účinnosti a úspor
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel: 224 852 118
E-mail: sedlackova@mpo.cz; efekt@mpo.cz

Upozornění

Vzhledem ke skutečnosti, že portál Ministerstva financí pro podávání žádostí o
dotaci bude spuštěn až na konci ledna 2017, lze podávat žádosti do programu
EFEKT od 1. února 2017.
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