ÚSPORY ENERGIE – VÝZVA IV (alokace 6 mld. Kč)
Termín podání žádostí ČERVENEC 2018 – DUBEN 2019
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY
• žadatelem může být podnikatelský subjekt; malý a střední podnik nebo velký
podnik; včetně zemědělských podnikatelů, podnikatelů v potravinářství
a maloobchodu
• výměnou technologie nesmí dojít ke zvýšení výrobní kapacity ani roční produkce
podniku
VÝŠE DOTACE
• dotace dle velikosti podniku – malý podnik 50 %, střední 40 %, velký 30 %
MOŽNÉ VÝDAJE PROJEKTU
• nákup nových strojů, technologií, které jsou energeticky úspornější (např.
nakladače, manipulátory, bagry, posklizňové technologie, automatické krmné
systémy a další)
• stavební výdaje související se snižováním energetické náročnosti budov nebo
instalací OZE pro vlastní spotřebu podniku
TYPOVÉ PROJEKTY
• výměna manipulační techniky, např. LIAZ ŠT 180 N, UN 0XX, STALOWA
WOLA a jiné zastaralé techniky (např. manipulátorů) za čelní kolový nakladač/
manipulátor/UNC
• výměna technologie krmení – výměna traktoru s krmným vozem za automatický
krmný systém
• výměna technologií pro posklizňové zpracování = sušičky, čističky a dopravní
cesty
• zateplení administrativních a provozních budov (např. dílny) včetně výměny
topného zdroje; žadatel nemusí být vlastníkem budov; zateplované objekty může
pronajímat dalším osobám
DALŠÍ POSTUP
Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů,
cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

ODBORNÍ PORADCI DOTin s.r.o. VÁM POMOHOU ZAJISTIT
KOMPLETNÍ VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI
ČESKÉ BUDĚJOVICE Ing. Jana Klimperová | mobil: 604 251 160 | e-mail: klimperova@dotin.cz
Ing. Šárka Kosová | mobil: 733 109 033 | e-mail: kosova@dotin.cz
Ing. Marek Pavelec | mobil: 739 312 759 | e-mail: pavelec@dotin.cz
BRNO a HODONÍN
Ing. Monika Veselská | mobil: 737 115 489 | e-mail: veselska@dotin.cz
DOTin s.r.o. | sídlo: Žižkova tř. 12, 370 01 České Budějovice | IČO: 281 48 673 | DIČ: CZ28148673 | www.dotin.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21394

