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DOTAČNÍ INFO K 20. 9. 2019 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Výzva č. 3/2020 

Podprogram: P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti 

Aktivita: 2B – Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor 

  energie 

Typ žadatele: 
➢ podnikající fyzické osoby tuzemské 
➢ akciové společnosti 
➢ společnosti s ručením omezeným 
➢ veřejné obchodní společnosti 
➢ komory 
➢ školské právnické osoby 
➢ spolky 
➢ zájmová sdružení právnických osob 
➢ veřejné výzkumné instituce 
➢ obecně prospěšné společnosti 
➢ příspěvkové organizace 

 
Využití dotace: 
Dotace je určena na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie. Předmětem 
dotace je organizování kurzů, seminářů a dalších vzdělávacích a informačních akcí. Dotace smí být 
použita pouze na organizaci akce. 
 
Alokace na danou aktivitu: 5 000 000 Kč 
 

 Akce bez vložného Akce s vložným 

Maximální výše dotace 80 tis./den 40 tis./den 

Max. výše způsobilých výdajů 90% 50% 

 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 1. 9. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   29. 11. 2019 
 

Více informací: 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzvy-3-a-4-2020--

aktivity-2b---kurzy--seminare--a-2c---publikace--248640/ 

 

 

Výzva č. 4/2020 

Podprogram: P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti 

Aktivita: 2C – Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání 

v oblasti úspory energie včetně podpory mezinárodní spolupráce 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzvy-3-a-4-2020--aktivity-2b---kurzy--seminare--a-2c---publikace--248640/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzvy-3-a-4-2020--aktivity-2b---kurzy--seminare--a-2c---publikace--248640/
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Typ žadatele: 

➢ podnikající fyzické osoby tuzemské 
➢ akciové společnosti 
➢ společnosti s ručeným omezeným 
➢ veřejné obchodní společnosti 
➢ komory 
➢ školské právnické osoby 
➢ spolky 
➢ zájmová sdružení právnických osob 
➢ veřejné výzkumné instituce 
➢ obecně prospěšné společnosti 
➢ příspěvkové organizace 

 
Využití dotace: 
Dotace je určena na vydání publikace, příručky, informační materiálů, podkladů a nástrojů v oblasti 
úspor energie. 
 
Alokace na danou aktivitu: 5 000 000 Kč 
Max. výše dotace:     200 000 Kč 
Max. výše způsobilých výdajů: 70% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 1. 9. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí   29. 11. 20219 
 

Více informací: 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzvy-3-a-4-2020--

aktivity-2b---kurzy--seminare--a-2c---publikace--248640/ 

 

 

Výzva č. 6/2020 

Podprogram: P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti 

Aktivita: 2E – Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešené-

ho metodou EPC a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený 

metodou EPC 

 

 
 
 
 

Typ žadatele 

Zpracování dokumentů pro 
přípravu energeticky úspor-
ného projektu řešeného me-
todou EPC  

kraje, obce, městské části, státní podniky, společnos-
ti vlastněné 100 % obcí či městskou částí, veřejná 
nezisková ústavní zdravotnická zařízení, školské 
právnické osoby, příspěvkové organizace, organizač-
ní složky státu, podnikatelské subjekty 

Zpracování zadávací doku-
mentace pro veřejnou zakáz-
ku na projekt řešený meto-
dou EPC 

organizační složky státu, 
příspěvkové organizace zřízené státem 

 
Využití dotace: 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzvy-3-a-4-2020--aktivity-2b---kurzy--seminare--a-2c---publikace--248640/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzvy-3-a-4-2020--aktivity-2b---kurzy--seminare--a-2c---publikace--248640/
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Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objek-
tech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhod-
né pro realizaci EPC projektu. 
Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracová-
ní zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC. 
 
Alokace na danou aktivitu: 7 000 000 Kč 
Max. výše dotace:     200 000 Kč 
Max. výše způsobilých výdajů: 70% 
 
Datum zahájení příjmu žádostí 1. 1. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   30. 9. 2020 
 

Více informací: 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-6-2020--

aktivita-2e--zpracovani-dokumentu-pro-projekty-resene-metodou-epc--248651/ 

 

 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-6-2020--aktivita-2e--zpracovani-dokumentu-pro-projekty-resene-metodou-epc--248651/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/dotace-na-uspory-energie/program-efekt/vyzva-6-2020--aktivita-2e--zpracovani-dokumentu-pro-projekty-resene-metodou-epc--248651/

