
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je stěžejní pro podporu českých podnikatelů 

Program podporuje snižování energe�cké náročnos� podnikatelského sektoru a využi� obnovitelných zdrojů energie

Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít 
na spolufinancování podnikatelských projektů 
ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. 

Šanci mají projekty realizované na území 
České republiky kromě hlavního města Prahy. 

Míra podpory je 50% pro malé 
podniky, 40% pro střední podniky 
a 30% pro velké podniky ze způso-

bilých výdajů projektu.  

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu 
a tepla v budovách za účelem zvýšení účinnos� a zavádění 
modernizace systémů měření a regulace.

Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu 
energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její 
účinnos�.

Modernizace soustav osvětlení budov v případě náhrady 
zastaralých technologií za nové efek�vní, např. světelných 
diod. 

Realizace opatření ke snižování energe�cké náročnos� 
budov v podnikatelském sektoru, zateplení obvodového 
pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další staveb-

ní opatření mající prokazatelně vliv na energe�ckou 
náročnost budovy, např. instalace vzduchotechniky s reku-

perací odpadního tepla.

Instalace kogenerační jednotky s využi�m elektrické 
a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podni-
ku s ohledem na jeho provozní podmínky.

Podporovanými ak�vitami jsou:



Společnost NOVÁ ŠKOLA využila dotaci na zlepšení 
tepelně izolačních vlastnos� budovy ke snížení ener-
ge�cké náročnos� objektu v Brně, kterou má společnost 
v nájmu a využívá ji pro svou nakladatelskou činnost. 
Při realizaci projektu došlo k výměně oken a dveří 
a zateplení obvodového pláště. Kromě zateplení střechy 
došlo i k instalaci fotovoltaických panelů. 
Největším bonusem byla možnost využívání objektu 
i v zimě. Zlepšily se rovněž pracovní podmínky 
pro zaměstnance. 

Karlova pekárna využila dotaci na op�malizaci ener-
ge�ckého hospodaření firmy využi�m odpadního tepla 
ze spalin pekařských pecí. Součás� projektu bylo 
i snížení energe�cké náročnos� budovy. Od realizace 
projektu si firma slibuje trvalé úspory energie a také 
snížení množství znečišťujících látek uvolňovaných 
do životního prostředí. Objekt se nachází v Židlocho-
vicích.

Družstvo GT Galvanotechna využilo dotace k opravě 
střechy budovy v areálu družstva ve Vra�slavicích 
nad Nisou. Součás� projektu byla i instalace vzducho-
techniky a ven�lace s rekuperací a také zprovoznění 
fotovoltaické elektrárny. Díky této akci snížilo své nákla-
dy na vytápění a spotřebu elektrické energie. Tím 
se podařilo zvýšit konkurenceschopnost podniku 
na českém trhu i v zahraničí.

Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie 
a využi� obnovitelných zdrojů energie – Program EFEKT. V textu mohly být použity veřejně 
dostupné informační zdroje. 

Financování z Operačního programu Podnikání a inovace pro Konkurenceschopnost využily například tyto firmy:


