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Programy finanční podpory pro rok 2023:

Státní program na podporu úspor 
energie EFEKT III 

Národní plán obnovy

Podávání žádostí probíhá vždy elektronicky přes AIS MPO



Místní energetická koncepce (MEK)

Sběr žádostí probíhá do 30. dubna 2023

Alokace: z původních 13 mil. Kč navýšeno na 35 mil. Kč

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického 
managementu (EM)

Sběr žádostí probíhá do 30. dubna 2023

Alokace: 13 mil. Kč 

Podrobnosti zveřejněny na webových stránkách www.mpo-efekt.cz

Přehled dotací 
EFEKT III

Podpory z programu EFEKT III



Místní energetická koncepce (MEK)

Dokument, podle něhož by místní samospráva měla postupovat při 
komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné 
lokalitě nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí. 
MEK je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo dobrovolné svazky obcí.

Maximální možná dotace:
obce do 5000 obyvatel = 400 000 Kč / 90% způsobilých výdajů
obce do 10000 obyvatel = 450 000 Kč / 80% způsobilých výdajů
obce nad 10000 obyvatel = 500 000 Kč / 70% způsobilých výdajů

Financování ex ante na základě výsledku zadávacího řízení
Dotace na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023



Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu (EM)

Dotace je určena na zavedení systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování 
energetické náročnosti.

Předmětem je tvorba dokumentů, organizace (definice procesů, 
odpovědností, toků informací apod.), příprava systémů pro 
monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému 
energetického managementu do praxe. 

Maximální možná dotace: 500 000 Kč / 90% způsobilých výdajů

Financování ex ante na základě výsledku zadávacího řízení
Dotace na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023



Komponenta 2.2.1 Opatření ke snížení energetické náročnosti budov organizačních
složek státu

Komplexní podpora revitalizace budov organizačních složek státu s cílem snížení konečné
spotřeby energie a dosažení úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů.

Komponenta 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení
Podpora je zaměřena na renovace a inovace soustavy veřejného osvětlení měst a obcí pro
dosažení úspory elektrické energie, včetně přípravy pro dobíjecí stanice ve formě
přípravné kabeláže (EV ready).

Komponenta 2.5.3 Podpora předprojektové přípravy a osvěty, vzdělávání, odborné
přípravy a informovanosti v oblasti úspor energie.

Podpora je cílena na předprojektovou přípravu energeticky úsporných projektů ve formě
Návrhu energetických opatření NEO pro rodinné a bytové domy a na odborné vzdělávání
a zvyšování odborných kompetencí v oblasti energetických úspor a jejich dosahování
prostřednictvím M-EKIS a EnKoMAS.

Podpory z Národního plánu obnovyPřehled dotací 
NPO



Výzva č. NPO 1/2022 - Rekonstrukce veřejného osvětlení

Alokace investiční dotace: 2 500 mil. Kč

Výše dotace závislá na uspořené energii: 30 Kč za ušetřenou 1 kWh/rok

Maximální možná dotace:

obce do 10 000 obyvatel =     4 000 000 Kč /1 rok; až 100% způsobilých výdajů

obce nad 10 000 obyvatel = 10 000 000 Kč /1 rok; až 100% způsobilých výdajů

Financování ex ante na základě výsledku zadávacího řízení

Průběžná výzva na období 5. 5. 2022 – 30. 6. 2025

Žadateli mohou být obce a nebo jejich 100% vlastněné společnosti (TS, DP aj.) 

Stav čerpání k 23. 1. 2023:

Dosud vyčerpáno 770 mil. Kč v 334 žádostech

Úspora el. energie je 26 300 MWh/rok k výměně připraveno 87 700 ks svítidel



Energetické poradenství
BEZPLATNÁ SLUŽBA pro veřejnost, která slouží k podpoře zavádění energetických úspor, 
obnovitelných zdrojů energie, osvětě a vzdělávání v oblasti energetické účinnosti a úspor. 
Určena je občanům, veřejné správě, podnikatelské sféře.

EKIS, M-EKIS a EnKoMAS tvoří celorepublikovou síť kvalifikovaných energetických 
odborníků garantovaných MPO.

Energetická konzultační a informační střediska EKIS mají své provozovny, které můžete 
bezplatně navštívit pondělí a středu od 13 do 17 hod.

Mobilní M-EKIS po domluvě mohou přijet za vámi, např. uspořádat hromadnou akci pro 
občany.

Občané mohou využít bezplatné zpracování Návrhu energetických opatření energetickým 
specialistou na rodinném nebo bytovém domě (NEO).

Je také možné využít poradnu i-EKIS, kde můžete položit svůj dotaz nebo vyhledávat v 
databázi zodpovězených dotazů, zde https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis.

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis


Energetické 
poradenství

https://www.mpo-efekt.cz energetické poradenství - EKIS, M-EKIS a EnKo MAS

https://www.mpo-efekt.cz/
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