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O společnosti eNovation, s.r.o. 

• Přední poskytovatel poradenských a konzultačních služeb zejména 
pro privátní sektor 

 

• Příprava a administrace 379 dotačních projektů v celkové hodnotě 

přesahující 13 mld. Kč 

 

• Úspěšnost schválení:  93 % (2007 – 2013) 

 

• Tým: 35 odborníků  

 

• Specialisté se zkušenostmi z agentury CzechInvest, Státního fondu 

Životní prostředí a dalších orgánů veřejné správy 



O společnosti eNovation, s.r.o. 
 
• Komplexní služby 

 

• konzultace projektových záměrů 

• zjištění vhodných dotačních titulů = dotační audit 

• formulace podnikatelského záměru a studie proveditelnosti 

• zpracování kompletní žádosti o dotaci 

• AfterCare – činnosti spojené s administrací schváleného projektu 

• ProfiTender – komplexní zajištění výběrových řízení 

• komunikace se státními orgány 

• informační servis 

• dotační monitoring 



Rozsah poskytovaných služeb 

 

 

 

 

 



Partneři eNovation, s.r.o. 
  

 

 

 

 

 



Reference 



Operační program Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost (OP PIK) 
 • MPO / Agentura pro podnikání a inovace  

• Míra podpory: 25 % - 100 % 

• Alokace: cca 120 mld. Kč – 20 % pro velké podniky 

• Zejména investiční projekty 

• Podpora podniků – především výrobní společnosti (zpracovatelský průmysl), ICT 

sektor, výzkum a vývoj, energetika 

• Dotace / finanční nástroje 

• Výzvy: 

• 1. skupina výzev – již ukončen příjem předběžných žádostí (kromě programu 

Inovace) 

• 2. skupina výzev – plánované datum vyhlášení podzim 2015 (OZE, Úspory 

energie v SZT) 

• 3. skupina výzev – plánované datum vyhlášení v listopadu 2015 (např. 

program Technologie, NUT, Vysokorychlostní internet) 



ÚSPORY ENERGIE 

Na co lze čerpat? 

• modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla 

• zavádění a modernizace systémů měření a regulace 

• modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro 

vlastní spotřebu 

• zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření 

mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace 

vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, 

• modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů 

• využití odpadní energie ve výrobních procesech 

• snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti 

výrobních a technologických procesů 

• instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku 

• instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické 

      a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku 



ÚSPORY ENERGIE 

Způsobilé výdaje 

• Projektová dokumentace 

• Inženýrské sítě 

• Rekonstrukce, modernizace, technické zhodnocení staveb 

• Ostatní stroje a zařízení 

• Ekologické studie (včetně energetických posudků) 



ÚSPORY ENERGIE 

Žadatelé 

• Fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR 

• Veřejná obchodní společnost 

• Akciová společnost 

• Společnost s ručením omezeným 

• Komanditní společnost 

• Družstvo (vyjma Bytového družstva) 

• Výrobní družstvo 

• Zemědělský podnikatel 

• Evropská společnost 

Intenzita podpory 

30 %/40 %/50 % 
(čl. 41, 46, 49 GBER ) 

0,5 - 250 mil. Kč na projekt 
(max. 350 tis. - ekologické studie) 



ÚSPORY ENERGIE 

Základní podmínky v 1. výzvě: 

• Projekty mimo hl. m. Prahy 

• 1 IČ = 4 projekty (podmínka místa realizace, tj. 1 projekt, 1 místo realizace) 

• Komplexní projekt – osvětlení, fotovoltaika, solární termické panely, měření a 

regulace + další 

• Podpořen nebude projekt rekonstrukce nebo modernizace zdroje nad 20 MW 

tepelného příkonu (po rekonstrukci) 

• Podpořeny nejsou zdroje na uhlí 

• Projekt nesmí být financován provozní podporou OZE 

• Zateplování = minimální parametry 

 

 



ÚSPORY ENERGIE 

• Výrobní stroje a zařízení: 

• Výrobní kapacita nesmí překročit dvojnásobek nahrazovaného zařízení 

• Zařízení musí být nové a nahrazované zařízení musí být prokazatelně již 

nepoužíváno 

• IRR < 15 % 

• Fotovoltaika max 30 kWp – střešní konstrukce nebo obvodové zdi jedné 

budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí 

 



OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

Na co lze čerpat? 

• Malé vodní elektrárny 

• Vedení tepla ze stávajících bioplynových stanic (tepelné rozvody) 

• Instalace vzdálené CHP na bioplyn 

• Výstavba a rekonstrukce CHP z biomasy a vyvedení tepla 

Způsobilé výdaje 

• Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

• Ekologické studie (en. audity; s výjimkou zákonné povinnosti) 

Žadatelé 

• Podniky 

 

Intenzita podpory 

50 %/60 %/70 % 
(čl. 41, 46, 49 GBER ) 

1 - 100 mil. Kč na projekt 
(max 350 tis. - ekologické studie) 



OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

Základní známé podmínky (vše bude upřesňovat výzva)(vše bude upřesňovat z): 

• Projekty mimo hl. m. Prahy 

• Podpořena nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných či 

geotermálních zdrojů 

• Podpořeny nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová 

zařízení, lázně, restaurace 

• Podpořeny nebudou projektu rekonstrukce či výstavby zdroje nad 10 MW 

• Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů 

energie 



NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (NUT) 

Na co lze čerpat (1)? 

• Inovativní technologie v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita) 

• Pilotní projekty pro akumulaci energie (elektřina, teplo, chlad apod.) 

• Zavádění NUT v budovách (inteligentní prvky řízení budov, OZE, nové 

energeticky šetrné materiály apod.) 

• Inovativní technologie v oblasti výroby energie z OZE (např. biometan); off grid 

systémy 

• Zavádění systémů řízení spotřeby energie 

• Inovativní NUT v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin 

• Technologie k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití 

      v prům. výrobě (např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů,        

       stav. odpadů apod.) 



NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (NUT) 

Na co lze čerpat (2)? 

• Zavádění technologií k získávání cenných druhotných surovin z použitých 

výrobků (které jsou v ČR a EU deficitní – zejména kritické suroviny) 

• Zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z 

druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými 

surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné. 

 

Způsobilé výdaje 

• Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

• Ekologické studie (en. audity; s výjimkou zákonné povinnosti) 

 

Žadatelé 

• Podniky 
Intenzita podpory 

50 %/60 %/70 % 
(čl. 41, 46, 49 GBER ) 

1 - 100 mil. Kč na projekt 
(max 350 tis. - ekologické studie) 



NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (NUT) 

Základní známé podmínky (vše bude upřesňovat výzva)(vše bude upřesňovat z): 

• Projekty mimo hl. m. Prahy 

• Podpořeny nebudou projekty z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona 

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje 

• Podpořeny nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová 

zařízení, lázně, restaurace 

• Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů 

energie 



NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE (NUT) 

Základní známé podmínky (vše bude upřesňovat výzva)(vše bude upřesňovat z): 

• Při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto 

specifického cíle bude aplikováno hodnocení Technology Readiness 

Level (TRL, Úroveň připravenosti technologie). Podpořeny budou projekty 

níže uvedených úrovní:  

• TRL 5 – technologie ověřena v relevantním prostředí (průmyslově 

významné prostředí v případě klíčových technologií)  

• TRL 6 – technologie demonstrována v daném prostředí (průmyslově 

významné prostředí v případě klíčových technologií)  

• TRL 7 – demonstrace systémového prototypu v provozním prostředí  

• TRL 8 – systém kompletní a kvalifikovaný  

• TRL 9 – existující systém byl ověřen v provozním prostředí 

• Bude povinnost realizovat diseminační aktivity (veřejné akce – 

konference, semináře, workshopy), publikaci/metodiku apod. 

 



Děkuji za pozornost 
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