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Výzva k podávání žádostí o dotaci č. NPO 6/2022 

Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin  

(EnKo MAS) 
 

Začátek podávání žádostí: 18.10.2022 Ukončení podávání žádostí: 31. 12. 2024 

 

Aktivita KOMPONENTA 2.5.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY 

Předmět dotace Dotace je určena na podporu koordinační a osvětové služby v oblasti 
zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a 
národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, 
zástupce veřejné správy a podnikatele.  
EnKo MAS je tvořeno alespoň 1 koordinátorem. 
Koordinátor EnKo MAS nesmí být zároveň poradcem EKIS nebo                        
M-EKIS. 

Typ žadatele Fyzická osoba podnikající  
Místní akční skupina ve formě spolku, obecně prospěšné 
společnosti nebo ústavu (v rámci 1 žádosti je povinnost nominovat 
alespoň 1 koordinátora) 
Žadatel musí doložit splnění minimálně jedné z následujících 
kvalifikací koordinátora: 

• úspěšné absolvování vzdělávacího kurzu organizovaného 
Národní sítí Místních akčních skupin České republiky z.s. 
nebo Místní akční skupinou v rámci systému celoživotního 
profesního vzdělávání („upskilling“) zakončené závěrečnou 
zkouškou v posledních 5 kalendářních letech; 

• vhodné vzdělání a doložení příslušné min. 3leté praxe 
v oblasti koordinace energeticky úsporných projektů, 
poradenství v oblasti energetiky, dotační asistence u 
energeticky úsporných projektů nebo obdobném směru; 

• energetický specialista s oprávněním dle zákona 
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §10, odst. 1, písm. 
c) nebo d) + dokončené vysokoškolské vzdělání v oboru, 
který stvrzuje znalostní předpoklady žadatele nutné pro 
plnění předmětu dotace; 

• autorizovaný inženýr, stavitel nebo technik v příslušném 
technickém oboru, který stvrzuje znalostní předpoklady 
žadatele pro plnění předmětu dotace; 

• soudní znalec v příslušném oboru, který stvrzuje znalostní 
předpoklady žadatele nutné pro plnění předmětu dotace; 

Alokace finančních 
prostředků na danou výzvu 

10 500 000 Kč 

Maximální výše dotace 150 000 Kč 

Maximální výše způsobilých 
výdajů 

100 % 
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Typ dotace Neinvestiční dotace v režimu de minimis 

Forma dotace ex ante, tj. dopředu.  

Na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025 

Parametry výzvy Průběžná výzva – K financování budou postoupeny žádosti splňující 
požadavky formální kontroly.  

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; 

• 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; 

• informovat veřejnost o existujících energeticky úsporných 
opatřeních a o dostupných finančních podporách pro 
realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů 
podpor; 

• koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů 
komunitní energetiky. 

Způsobilé výdaje 

Uskutečněné koordinační služby a vytvořené dokumenty stanovené 
Podmínkami čerpání neinvestiční dotace dle platných sazeb 
a paušálů. Okruhy služeb jsou vymezeny následovně: 

• dotační asistence za účelem podání žádosti o podporu 
v národních a evropských dotačních titulech ve výši 1 000 Kč 
/ 1 doložená dotační asistence; 

• všeobecná osvěta v oblasti energetických úspor a o 
možnostech jejich dosahování ve výši 1 000 Kč / 1 hod. 
všeobecné osvěty, max. 2 hodiny pro 1 klienta; 

• koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů 
komunitní energetiky ve výši max. 20 000 Kč / doložený 
projekt (např. studie proveditelnosti, akční plán, stanovy 
právnické osoby aj.); 

• koordinace při zajišťování dokumentů nezbytných pro vstup 
do národních a evropských dotačních titulů max. 1 000 Kč / 
hod. koordinační činnosti, max. 2 hodiny pro 1 klienta. 
 

Upozornění: DPH není způsobilým výdajem. 
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Přílohy k předložení Pouze prostřednictvím portálu AIS MPO 

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

2 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. 

3 Potvrzení zdravotní pojišťovny, ke které má žadatel 
závazky, o neexistenci daňových nedoplatků (jen 
u subjektů, kterých se to týká) - ne starší než 3 kalendářní 
měsíce před datem podání žádosti.  

4 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). 

5 Kopie dokladů o odborném vzdělání poradce EnKo MAS 
a dokladů o získaných oprávněních dle kvalifikačních 
požadavků výzvy viz. typ žadatele.  

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: kozakj@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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