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JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Ing. Lenka Kovačovská, Ph.D. 
náměstek ministra   náměstkyně ministra 
náměstek ministra 

 

 V Praze dne   17. května 2017 

Č. j.: MPO   

 

Vážení,  

z důvodu dosavadního nedostatečného zájmu realizovat energeticky úsporné projekty za podpory 

prostředků z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost si Vás tímto dovolujeme 

oslovit a požádat o projevení Vašeho zájmu o přípravu a realizaci energeticky úsporného projektu ve Vašem 

podniku. Zároveň bychom uvítali Vaše vyjádření, zda máte zájem při realizaci takového projektu o čerpání 

dotačních prostředků z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Oblast energetické účinnosti je stěžejním pilířem energetické politiky Evropské unie a také Česká republika 

má velký zájem na zvyšování energetické účinnosti zejména v podnikatelském sektoru. V tom smyslu je 

cílem využít v maximální míře prostředky EU, které jsou k dispozici pro zefektivnění podnikání v 

dlouhodobém horizontu. V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je 

na programovací období 2014 – 2020 k dispozici přibližně 20 mld. Kč dotačních prostředků, které lze využít 

na podporu investování do energeticky úsporných opatření. Do současnosti je zatím zájem jednotlivých 

podniků o uvedené dotační prostředky nepříliš vysoký a máme snahu zefektivnit možnost využití 

dostupných prostředků, protože po roce 2020 s dotačními prostředky nelze v takovém rozsahu prakticky 

vůbec počítat. 

V návaznosti na uvedené Vás tímto žádáme o spolupráci v podobě poskytnutí informací, jestli 

připravujete projekty v oblasti úspor energie, zda máte zájem podat žádost o dotaci v rámci Operačního 

programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, případně zda o takové možnosti uvažujete a 

v jakém časovém horizontu. V příloze tohoto dopisu je stručný dotazník pro uvedení relevantních 

informací. Velmi uvítáme Vaši spolupráci a oceníme vyplnění a odeslání dotazníku nazpět nejpozději do 

9. 6. 2017 

Očekáváme Vaše pozitivní reakce a děkujeme Vám za zájem a za spolupráci. 

Informace o podpoře naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/ 

S pozdravem 

  

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/


Dotazník 
pro informace o případných energeticky úsporných projektech 

 
 
Název podniku ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresa   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
IČ   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Velikost podniku velký podnik    střední podnik  malý podnik 
(označte křížkem) 
 

 
1) Existuje ve vašem podniku potenciál úspor energie?   ano  ne 
 
2) Je ve vašem podniku připravován energeticky úsporný projekt? ano  ne  
 
3) V jaké oblasti je projekt připravován (lze zaškrtnout více možností): 
 

Modernizace stávajících zařízení pro výrobu energie pro vlastní potřebu  

Zavádění a modernizace systémů měření a regulace  

Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla  

Zlepšování tepelně technických vlastností budov  

Využití odpadní energie ve výrobních procesech  

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla  

Snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů  

Instalace OZE  

Pokud ano, uveďte prosím uvažované instalace  

Další opatření v rámci TZB  

Pokud ano, uveďte prosím uvažovaná opatření   

 
4) Má váš podnik zájem požádat o dotaci z OPPIK?    ano  ne 
 
5) Máte představu o jakou výši investice a dotace by se mohlo jednat? ano  ne 
 
  
Pokud ano, uveďte, prosím, předběžný objem investice     …………………………. 
 
6) V jakém roce předpokládáte podání žádosti do OPPIK?    …………………………. 
           
7) Pokud nepřipravujete uvedený projekt, zvažujete jeho přípravu? ano  ne 

 
Pokud ano, v jaké časovém horizontu?    v roce 2018    v roce 2019             později 

 
 

Poznámka: Poskytované informace jsou považovány za obchodní tajemství podle občanského 
zákoníku a nebudou poskytnuty třetí straně. 

 

 

   

  

  

   

 

 

  

 

 


