RAMS Assets s.r.o.
Klimentská 1216/46
110 02 Praha 1
www.rams.as

SFŽP – MODERNIZAČNÍ FOND
Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v
průmyslu v EU ETS – předběžné podmínky
TERMÍNY VÝZVY
•
•

Datum vyhlášení výzvy:
Datum příjmu žádostí:

1Q /2021
1Q /2021

ŽADATELÉ
•

Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR

VÝŠE PODPORY
•
•
•

Praha
Ostatní regiony
Uhelné regiony

až 65% dotace ze způsobilých výdajů
až 75% dotace ze způsobilých výdajů
až 80% dotace ze způsobilých výdajů

Konkrétní výše podpor je uvedena v příloze č. 1. Dotaci je poskytována také v režimu de-minimis.
PODOPROVANÉ AKTIVITY
•

snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo
zpracovatelském procesu, např.:
o modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie pro
vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti
o modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo
zpracovatelských zařízení
o realizace systémů využívajících odpadní teplo
o realizace vodíkových aplikací
o zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace
systémů měření a regulace
o zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby
energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu

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 pro podniky, které se řídí přísnějšími normami, než normy EU
Podnik / region
Praha
Ostatní regiony
Uhelné regiony
Malý podnik
60%
70%
75%
Střední podnik
50%
60%
65%
Velký podnik
40%
50%
55%
Podpora na zvýšení energetické účinnosti
Podnik / region
Praha
Ostatní regiony
Malý podnik
50%
60%
Střední podnik
40%
50%
Velký podnik
30%
40%

Uhelné regiony
65%
55%
45%

Podpora obnovitelných zdrojů energie
Podnik / region
Praha
Ostatní regiony
Malý podnik
65%
75%
Střední podnik
55%
65%
Velký podnik
45%
55%

Uhelné regiony
80%
70%
60%
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