Avízo č. 4/2022 o připravované výzvě pro rok 2022

Návrh energeticky úsporných opatření (NEO)
Začátek podávání žádostí: Bude upřesněno

Ukončení podávání žádostí: Bude upřesněno

Aktivita

KOMPONENTA 2.5.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Předmět dotace

Dotace je určena na podporu předprojektové přípravy ve formě
dokumentu Návrh energeticky úsporných opatření („NEO“), který
zpracuje pouze schválený poradce EKIS.
NEO je určen vlastníkům rodinných a bytových domů a musí
splňovat náležitosti určené metodickým pokynem.
Žadatelem může být pouze subjekt, který je schváleným EKIS pro
rok 2022.
NEO smí zpracovat pouze schválený poradce EKIS, který má
minimálně jednu z následujících kvalifikací:

Typ žadatele

•
•

•
•

energetický specialista s oprávněním dle zákona č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií, §10, odst. 1, písm. a) nebo b);
energetický specialista s oprávněním dle zákona č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií, §10, odst. 1, písm. c) nebo d)
a zároveň dokončené vysokoškolské vzdělání v příslušném
technickém oboru;
autorizovaný inženýr, stavitel nebo technik v příslušném
oboru;
soudní znalec v příslušném oboru,

Alokace finančních
prostředků na danou výzvu

16 000 000 Kč

Maximální výše dotace

400 000 Kč

Maximální výše uznatelných
nákladů

100 %

Typ dotace

Neinvestiční dotace v režimu de minimis

Forma dotace

Jednoletá dotace vyplácená formou ex post (tedy zpětně)

Na období

1. 7. 2022 – 31. 12. 2022

Parametry výzvy

Průběžná výzva – K financování budou postoupeny žádosti splňující
požadavky formální kontroly a kritéria poskytnutí dotace.

Způsob podávání
elektronické žádostí

Žádosti se podávají online prostřednictvím portálu AIS MPO.

Cíl dotace

Informovat veřejnost o možných a vhodných energeticky úsporných
opatřeních na konkrétních nemovitostech a o dostupných
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finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů
v rámci programů podpor
Uznatelné náklady

Zpracování návrhu energeticky úsporného opatření (NEO) v rozsahu
požadovaném metodickým pokynem. Zpracování 1 NEO je
honorováno částkou, jak je uvedeno v podmínkách čerpání dotace.

Přílohy k předložení

Pouze prostřednictvím portálu AIS MPO
1

2

3
K žádosti o dotaci

4

5

Potvrzení finančního úřadu o neexistenci daňových
nedoplatků (akceptujeme doklad použitý pro žádost
o dotaci na EKIS).
Potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení
o neexistenci nedoplatků na pojistném a penále
na sociálním zabezpečení a na příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti (akceptujeme doklad použitý pro žádost
o dotaci na EKIS).
Potvrzení zdravotních pojišťoven (VZP vždy + další
relevantní pojišťovny, ke kterým má žadatel závazky)
o neexistenci daňových nedoplatků (jen u subjektů, kterých
se to týká). Akceptujeme doklad použitý pro žádost o dotaci
na EKIS. Pokud žadatel neeviduje žádné zaměstnance,
doloží doklad s čestným prohlášením o této skutečnosti.
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).
Příloha č. 31 - Seznam POUZE VYBRANÝCH PORADCŮ
schválených pro EKIS, kteří mají kvalifikací požadovanou
touto výzvou a kteří jedině mohou tuto aktivitu vykonávat.

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: 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.
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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