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SFŽP – MODERNIZAČNÍ FOND 

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) – předběžné 

podmínky 

TERMÍNY VÝZVY 

• Datum vyhlášení výzvy:   1Q/2021 

• Datum příjmu žádostí:   1Q/2021 

ŽADATELÉ  

• FO nebo PO - na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a 

licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ) 

VÝŠE PODPORY  

• Praha až 65% dotace ze způsobilých výdajů 

• Ostatní regiony až 75% dotace ze způsobilých výdajů 

• Uhelné regiony až 80% dotace ze způsobilých výdajů  

Konkrétní výše podpor je uvedena v příloze č. 1. Dotace je poskytována také v režimu de-minimis. 

PODOPROVANÉ AKTIVITY 

• Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na: 

o obnovitelné zdroje energie 

o energetické využití odpadu (komunální odpad, tuhé alternativní palivo (TAP), 

čistírenský kal) 

o zemní plyn 

o elektrickou energii (elektrokotel) 

o odpadní teplo 

• Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů 

spalujících tuhá fosilní paliva). 

• Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování 

tepelnou energií (SZTE). 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 

• Přímé realizační výdaje - výdaje na stavební práce, dodávky a služby 
o V případě režimu Design & Build (& Operate) lze do přímých realizačních výdajů 

zahrnout např. také výdaje na související projektovou dokumentaci. 

• Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP – max. 3% přímých realizačních 
výdajů 

• Vícepráce 
• DPH – pouze pro subjekty, které si nemohou nárokovat odpočet DPH 
• Pohledávky - v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi příjemcem podpory a 

zhotovitelem 
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PŘÍLOHA č. 1 Výše podpory dle regionu/velikosti podniku a záměru 

Podpora na zvýšení energetické účinnosti 

Podnik / region Praha Ostatní regiony Uhelné regiony 

Malý podnik 50% 60% 65% 

Střední podnik 40% 50% 55% 

Velký podnik 30% 40% 45% 

    Podpora na vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a el. energie 

Podnik / region Praha Ostatní regiony Uhelné regiony 

Malý podnik 65% 75% 80% 

Střední podnik 55% 65% 70% 

Velký podnik 45% 55% 60% 

    Podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení (zdroje) 

Podnik / region Praha Ostatní regiony Uhelné regiony 

Malý podnik 65% 75% 80% 

Střední podnik 55% 65% 70% 

Velký podnik 45% 55% 60% 

    Podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení (rozvody) 

Malý podnik 50% 

Střední podnik 45% 

Malý podnik 40% 

 

 

  

 

 


