
 
 

 

 
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE II  

 

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST  
LEDEN 2017 

ÚSPORY & OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

 
ZAMĚŘENÍ: 
BIOPLYN: 

 vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové 
stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení 
bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky 
využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do 
rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií  

KVET: 

 výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a 
vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně  

TEPLO Z BIOMASY: 

 výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové 
stanice včetně  

MVE: 

 výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu 

 
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 

 Dlouhodobý hmotný majetek, stavební práce způsobilé do úrovně cen dle ÚRS/RTS 

 Dlouhodobý nehmotný majetek  

 Energetický posudek 
 (Podrobné informace ke způsobu stanovení způsobilých výdajů stanovuje metodika: http://www.agentura-
api.org/wp-content/uploads/2017/01/P%C5%99%C3%ADloha-%C4%8D_02_OZE_Vymezen%C3%AD-
zp%C5%AFsobil%C3%BDch-v%C3%BDdaj%C5%AF.pdf ) 
 

ŽADATEL: 

 malé, střední i velké podniky 

 území ČR mimo území Hl. m. Prahy 

 realizující projekt v oblasti – mj. CZ-NACE 35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu 

 
VÝŠE DOTACE: 
Vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic: malý podnik 50 %, střední podnik 45 %, velký 
podnik 40 % způsobilých výdajů 
MVE, KVET z biomasy a výtopny z biomasy: malý podnik 80 %, střední podnik 70 %, velký podnik 60 % 
způsobilých výdajů. 

 
ŽÁDOSTI: 15. 2. 2017 –  15. 7. 2017, alokace 800 mil. Kč 
 
HLAVNÍ SOUČÁSTI ŽÁDOSTI: Podnikatelský záměr, projektová dokumentace, energetický posudek 
 

Pokud máte zájem o bližší informace, vyhodnocení možnosti získat dotaci, sjednání nezávazné informativní 
schůzky či přímo zpracování žádosti, kontaktujte nás na tel.: 558 335 479 nebo e-mailem: kazuist@kazuist.cz  
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