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ÚVODNÍ SLOVO  

 

Rok 2020 se chýlí ke konci a je před Vámi poslední číslo Monitoringu dotačních 

příležitostí. V předchozích dílech jsme si představili klíčové programy pro podporu 

malých a středních podniků v ČR. V aktuálním díle si představíme nový Modernizační 

fond, který slouží k modernizaci energetických systémů a zlepšení energetické 

účinnosti. Z tohoto programu bude v následujících deseti letech možné čerpat  

na investice do zelené energetiky.  Celková alokace pro Českou republiku je  

150 mld. Kč. 

Rádi bychom Vás také informovali o vyhlášení nové výzvy Úspory energie s EPC, kde 

bude možné čerpat na rekonstrukce podnikatelských nemovitostí za účelem 

energetických úspor.  

 

Musíme Vás také informovat o přečerpání alokace v programu Technologie z OP PIK, 

kde během několika málo hodin byla alokace 550 mil. Kč přečerpána trojnásobně.  

 

Detailně si představíme připravovaný program Théta, z Technologické agentury. 

V tomto programu bude možné od února podávat žádosti na výzkum a vývoj 

nových řešení v oblasti energetiky.  

 

Ukážeme si také předběžný harmonogram připravovaných výzev na rok 2021 

z Technologické agentury. Můžete se těšit na klíčové programy jako je Trend, 

Doprava 2020, Théta, Prostředí pro život a také mnoho jiného.  

 

Za celý tým Asociace malých a středních podniků ve spolupráci se společností 

enovation a dalšími partnery bychom Vám rádi popřáli klidné prožití Vánočních 

svátků a mnoho úspěchů v roce 2021. Doufáme, že nám zachováte přízeň i v novém 

roce a těšíme se u dalšího vydání.  

 

 

 

Další informace z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost jsou k dispozici v novém vydání Informačního 

zpravodaje OP PIK 2014–2020.  

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/vyslo-12--cislo-casopisu-opik---informacniho-zpravodaje-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost--241100/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/vyslo-12--cislo-casopisu-opik---informacniho-zpravodaje-operacniho-programu-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost--241100/
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OP PIK – SEZNAM OTEVŘENÝCH VÝZEV  

Níže je výčet aktuálně otevřených výzev v Operačním programu Podnikání  

a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pod Ministerstvem průmyslu  

a obchodu. 

Program podpory Příjem žádostí Zaměření programu podpory 

Úspory energie s EPC - Výzva VI. 

08. 12. 2020 
- 

30. 09. 2021 

 
snížení energetické náročnosti 

podnikatelských provozů, výměna 
technologií za energeticky 

úspornější 

Úspory energie - Výzva VI. 

24. 11. 2020 
- 

30. 04. 2021 

 
snížení energetické náročnosti 

podnikatelských provozů, výměna 
technologií za energeticky 

úspornější 

Proof of Concept – Výzva V. 

 
23. 11. 2020 

- 
15. 03. 2021 

 
aktivity směřující k ověření 

aplikačního potenciálu nových 
výsledků výzkumu a vývoje 

Spolupráce - Technologické 
platformy - IV.  

 
30. 10. 2020 

- 
29. 01. 2021 

 
podpora rozvoje klastrů, 

technologických platforem  
a dalších kooperačních sítí 

Služby infrastruktury - Výzva VII.  

 
30. 11. 2020 

- 
01. 04. 2021 

 
výstavba, provoz či rozšíření 

inovační infrastruktury 
(vědeckotechnické parky, 
podnikatelské inkubátory) 

Technologie - Výzva XIII.  

 
02. 12. 2020 

- 
02. 03. 2021 

 
pořízení nových strojů, 

technologických zařízení  
a vybavení 

Smart grids I - Výzva VI.  

30. 10. 2020 
- 

25. 02. 2021 

zlepšení kvality, spolehlivosti, 
bezpečnosti a udržitelnosti 

dodávek elektřiny konečným 
zákazníkům 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-s-epc-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/proof-of-concept/proof-of-concept-vyzva-v/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologicke-platformy-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-technologicke-platformy-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/sluzby-infrastruktury/sluzby-infrastruktury-vyzva-viii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-xiii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/smart-grids-i/smart-grids-i-vyzva-vi/
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Aplikace - Výzva VIII.  

14. 09. 2020 
- 

15. 12. 2020 

podpora na mzdy výzkumně 
vývojových pracovníků 

Inovace - Inovační projekt - Výzva 
VIII.  

15. 10. 2020 
- 

29. 01. 2021 

pořízení nových výrobních 
technologií, za účelem převedení 

výzkumu a vývoje do výroby  
a na trh 

Vysokorychlostní internet - Výzva 
III. Tvorba DTM - veřejnoprávní 

subjekty  

17. 10. 2020 
- 

16. 04. 2021 
tvorba digitálních technických map 

Inovační vouchery – Výzva VI  

15. 07. 2020 
- 

31. 12. 2022 

 
nákup poradenských, expertních  

a podpůrných 
služeb v oblasti inovací  

od výzkumných organizací 
a certifikovaných zkušeben 

Nízkouhlíkové technologie – 
Úprava bioplynu na biometan a 
jeho vtláčení do sítě – Výzva VI  

15. 07. 2020 
- 

18. 12. 2020 

zavádění nových technologií  
v oblasti nakládání energií  

a druhotných surovin 

 

 

 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/aplikace/aplikace-vyzva-viii/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-viii-inovacni-projekt/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovace/inovace-vyzva-viii-inovacni-projekt/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-verejnopravnich-subjektu-dtm-vps/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-verejnopravnich-subjektu-dtm-vps/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-verejnopravnich-subjektu-dtm-vps/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/nizkouhlikove-technologie/nizkouhlikove-technologie-uprava-bioplynu-na-biometan-a-jeho-vtlaceni-do-site-vyzva-vi/
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AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY PRO OP PIK  

V tomto díle dotačního monitoringu si představíme dlouho očekávané výzvu  

na rekonstrukci podnikatelských nemovitostí.  Dotační titul Úspory energie s EPC slouží 

k rekonstrukcím podnikatelských nemovitostí za účelem energetických úspor, typicky 

se jedná zateplení, výměnu oken, rekonstrukci kotelen atd. V programu je možné 

čerpat také na výměnu starých strojů, za nové energeticky úspornější. V programu 

můžou žádat všechny podniky bez rozdílu velikosti.   

 

ÚSPORY ENERGIE S EPC VI. VÝZVA 

Plánujete rekonstrukci svých podnikatelských nemovitostí? Využijte dotační titul 

Úspory energie s EPC, kde můžete získat až 50% dotaci na energetické úspory. 

Podmínkou je místo realizace mimo území hlavního města Prahy.  

 

EPC je financování energetických úsporných opatření z budoucích úspor – služba 

spočívá v návrhu, přípravě a realizace úsporných opatření s možností zajištění 

financování realizace vedoucí k úsporám energie budov, na principu 

garantovaných budoucích úspor využitých na splacení investičních nákladů 

projektu.  

 

Na co lze žádat – způsobilé výdaje: 

• zateplení budovy vč. střechy, výměna a renovace otvorových výplní; 

• modernizace soustav osvětlení; 

• modernizace a rekonstrukce rozvodů; 

• zavádění a modernizace systémů a měření regulace; 

• využití odpadní energie ve výrobních procesech; 

• instalace solárních systémů, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy; 

• instalace kogenerační jednotky; 

• instalace akumulace elektrické energie (baterie); 

• výměna strojů za energeticky úspornější. 
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Míra podpory: 

• 50 % malý podnik (do 49 zaměstnanců); 

• 40 % střední podnik (od 50 do 249 zaměstnanců); 

• 30 % velký podnik (od 250 zaměstnanců). 

Systém sběru žádostí:  

• průběžný 

Výše dotace:  

• podpora je poskytována formou dotace ve výši 500 tisíc – 200 mil. Kč 

Alokace na tuto výzvu činí 500 mil. Kč.  

Příjem žádostí probíhá od 8. prosince do 30. září 2021. 

 

MODERNIZAČNÍ FOND 

V aktuálním díle dotačního monitoringu si představíme zbrusu nový operační 

program s názvem Modernizační fond. Z tohoto fondu bude možné v následujících 

letech čerpat na významné projekty v oblasti energetiky. Alokace v tomto 

operačním programu je 150 mld. Kč. První předběžné žádosti je nutné podávat  

do 2. února 2021. Níže si představíme první tři programy na podporu energetických 

projektů. 

Doplňující komentář AMSP ČR: 

AMSP ČR se v uplynulých dnech zaměřila na nelegislativní materiál Obecný 

programový dokument Modernizačního fondu. Tento materiál předložilo  

do meziresortního připomínkového řízení Ministerstvo životního prostředí a hlavním 

cílem dokumentu je celkové zaměření využití prostředků Modernizačního fondu 

v období 2021 – 2030. 
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Modernizační fond je určen pro podporu investic vedoucích ke snížení emisí 

skleníkových plynů. Hlavním zdrojem financování celého fondu jsou příjmy z dražeb 

emisních povolenek. Odhadovaná alokace finančních prostředků je 154 miliard 

korun na celé období let 2021 až 2030. 

Asociace se problematice nyní věnuje a celý materiál podrobně analyzuje. Jedním 

z cílů AMSP ČR bude prosadit podrobnější vymezení podmínek pro příjemce 

podpory, neboť současná podoba může být až diskriminační.   

Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků  

a živnostníků ČR, k tomu uvedla: 

“Úprava ve smyslu nekomplikovaného přístupu malých a středních podniků (MSP)  

k této formě financování zdrojů energie byla nezbytná. Pro nás je zásadní, aby  

na solidní dotaci dosáhly firmy, které si chtějí snížit náklady na vlastní výrobu (tj. mají 

např. solární panely na střeše své haly). Dotace firmám sníží dobu návratnosti 

investice a zvýší jejich konkurenceschopnost. To je přesně jeden z nástrojů, kterým 

by vláda měla segment MSP podporovat a posilovat”. Dodává však: “Riziko ovšem 

vidím v parametrech PŘEDREGISTRAČNÍ VÝZVY. Nejenže se v takto šibeniční lhůtě 

tisíce firem o možné dotaci vůbec nedozví, ale byla by též diskriminační pro nově 

vznikající firmy nebo firmy, které se například během příštích tří let rychle rozvinou, 

ale v tuto chvíli to strategicky nejsou schopny predikovat či nemají zatím vlastní 

nemovitost (kam by zdroj umístily). Ty by byly z podpory naprosto vyloučeny."    

 

NOVÉ VÝZVY V MODERNIZAČNÍM FONDU 

Program HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou 
energií  

Podporované aktivity: 

➢ program slouží k rekonstrukcím nebo náhradě zdroje tepla se změnou palivové 

základny na: 

o obnovitelné zdroje energie; 

o energetické využití odpadů; 

o elektrickou energii (elektrokotel); 

o odpadní teplo; 

➢ rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny  

(s výjimkou zdrojů spalující tuhá fosilní paliva); 

➢ rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav 

zásobování tepelnou energií. 
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Způsobilé výdaje: 

o stavební práce 

o dodávky a služby 

o činnost odborného technického dozoru  

o BOZP 

Způsobilý žadatel: 

➢ Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR. 

 

Program ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti  

a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu  

Podporované aktivity: 

➢ modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu a rozvod energie 

pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti; 

➢ modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních 

nebo zpracovatelských zařízení; 

➢ realizace systému využívajících odpadní teplo; 

➢ realizace vodíkových aplikací; 

➢ zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií; 

➢ zavádění nástrojů optimalizace provozu. 

 

Způsobilé výdaje: 

o stavební práce 

o dodávky a služby 

o činnost odborného technického dozoru  

o BOZP 

Způsobilý žadatel: 

➢ Podniky všech velikostí, které mají licence na výrobu teplené energie nebo 

elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje 

Energetický úřad (ERÚ). 
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Program RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice 

Podporované aktivity: 

➢ fotovoltaické elektrárny (FVE) 

➢ geotermální zdroje energie (GTE) 

➢ větrné elektrárny (VTE) 

➢ malé vodní elektrárny (MVE) 

Způsobilé výdaje: 

o stavební práce 

o dodávky a služby 

o činnost odborného technického dozoru  

o BOZP 

Způsobilý žadatel: 

➢ Podniky všech velikostí, které jsou nebo budou držiteli licence pro podnikání 

v energetických odvětvích (výroba elektřiny). 

 

 

 

 

DOTACE Z TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR 

Rádi bychom Vám dnes představili 4. veřejnou soutěž v programu Théta. Program je 

zaměřen na podporu výzkumně vývojových projektů v oblasti energetiky.  

Do programu Théta se můžou přihlásit podniky všech velikostí, bez ohledu na místo 

realizace projektu. Výhodou u dotací z Technologické agentury je, že projekty jsou 

financovány dopředu.  
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4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU THÉTA 

Od února do května 2021 budou moci podniky a výzkumné instituce podávat žádosti 

o dotaci na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj, jejichž výsledky mají vysoký 

potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech, službách 

a technologiích v oblastech energetiky. 

 

Cílem programu je podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky. Klíčové 

je, aby výstupu z projektů vedly k naplnění vize transformace a modernizace 

energetického sektoru dle schválených strategických dokumentů.  

 

Způsobilé náklady - osobní náklady (mzdy), náklady na subdodávky, ostatní přímé 

náklady (ochrana práv duševního vlastnictví výsledků projektu, materiál, služby, 

drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na opravu DHM a DNM, odpisy z DNM 

a DHM, cestovní náklady) a nepřímé náklady (administrativní náklady, nájemné, 

náklady na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby). 

 

Maximální míra podpory 

• maximálně 60 % na projekt  

Maximální míra podpory na projekt 

• bude upřesněno  

Způsob financování  

• Ex ante – příjemce získá prostředky před zahájením realizace projektu 

 

Alokace na 4. veřejnou soutěž 645 mil. Kč. 

 

Program bude vyhlášen 10. února 2021. 

 

Příjem žádostí probíhá od 11. února do 12. května 2021. 
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HARMONOGRAM DOTACÍ Z TECHNOLOGICKÉ AGENTURY 

NA ROK 2021 

Níže je předběžný harmonogram veřejných soutěží z Technologické agentury ČR  

na rok 2021. Harmonogram je předběžný čili může docházet k jeho změnám.  

 
 

 

 

Kontakt pro Vaše dotazy: 

amsp@amsp.cz 

 
www.amsp.cz 


