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ÚVODNÍ SLOVO  

 

Dovolte nám přivítat Vás v roce 2021. Tento rok bude z pohledu dotací plný novinek. 

Čekají nás zcela nové operační programy a nové fondy, které se mají vypořádat 

s následky pandemie koronaviru. Také nás čekají nová kola veřejných výzev  

na podporu aplikovaného výzkumu z Technologické agentury ČR. Detailnější 

informace o harmonogramu a případných změnách v dotačních programech si 

představíme v dalších dílech tohoto monitoringu.  

 

V průběhu roku Vás budeme postupně seznamovat s novým Operačním programem 

Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), který nahradí končící OP 

PIK. Nový operační program bude zaměřen primárně na Inovace, digitalizaci  

a průmysl 4.0.  

 

Dobrou zprávu zveřejnilo MPO, které se rozhodlo navýšit alokaci u programu 

Potenciál. Alokace byla navýšena o 300 mil. Kč na 1,4 mld. Kč. 

 

V minulém díle dotačního monitoringu jsme si již představili nové dotace  

z Modernizačního fondu. V aktuálním čísle si představíme nové operační programy, 

kde v následujících letech mohou podávat žádosti zejména malé a střední podniky.  

 

 

 

 

 

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-14--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-14--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/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. 01. 2021 

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  

Vysokorychlostní internet – Výzva III – 
Vznik a rozvoj digitálních technických map 

krajů (DTM) 

15. 05. 2020 
- 

16. 04. 2021 
tvorba digitálních technických map 

 

 

ZDROJE EVROPSKÝCH PENĚZ 2021-2027 

V aktuálním díle dotačního monitoringu si představíme výhled dotací na roky 2021  

až 2027 pro Českou republiku. Celkový rozpočet EU na tyto roky je 1 074 mld. eur. 

Česká republika bude mít možnost čerpat v programovém období 2021 až 2027 

evropské dotace zhruba ve výši 960 miliard korun. Proti původnímu návrhu z roku 2018  

je to přibližně o 450 miliard korun více. Níže je přehled programů, kde budou moci 

čerpat soukromé subjekty. Jednotlivé programy si budeme detailně představovat 

v průběhu roku 2021. 

 

 

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/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/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju-dtm/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju-dtm/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-kraju-dtm/
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PENÍZE PRO ČESKO  

Na příštích sedm let přibylo pro podniky v České republice několik možností, jak 

čerpat evropské peníze. Kromě tradičního rozpočtu Evropské unie se dotace navýšily 

o peníze na podporu boje s klimatickými změnami a na oživení ekonomiky postižené 

dopady pandemie koronaviru. Celkový objem prostředků, které ČR může získat 

z Evropské unie je 960 mld. Kč.  

 

Dotace pro podnikatele  

 

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost  

Hlavní fond pro podniky v ČR se zaměřuje na inovace, průmysl 4.0., robotizaci  

a zefektivnění výroby.  Celková alokace je 79,3 mld. Kč. 

Operační program Životní prostředí 

Program má pomoci zlepšit ovzduší a půdu, řeší také nakládání s odpady a péči  

o krajinu. Celková alokace je 63,5 mld. Kč.  

Národní plán obnovy  

Program je určen na podporu ekonomiky zasažené koronavirem.  Celková alokace 

je 182 mld. Kč. Do roku 2023 je nutné vyčerpat 70% celkové alokace.  

Modernizační fond  

Fond je určen na proměnu energetiky, peníze jdou z prodeje emisních povolenek. 

Čerpat je možné do roku 2030. Celková alokace je 150 mld. Kč.  

REACT-EU  

Nový fond je určen na modernizaci zdravotnického sektoru.  

Celková alokace je 27 mld. Kč 

Fond pro spravedlivou transformaci  

Program je určen pouze pro uhelné regiony (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský 

kraj). Celková alokace je 40 mld. Kč.  

 

 

 

 
www.enovation.cz 

 

 

http://www.enovation.cz/
http://www.enovation.cz/
http://www.enovation.cz/
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NABÍDKA ZÍSKÁNÍ DOTACE NA ZAŘÍZENÍ S VLIVEM  
NA OCHRANU OVZDUŠÍ 

 

 

Dobrý den, 

jsme nový člen AMSP ČR a obracíme se na provozovatele zařízení s významným 

vlivem na ovzduší, které spadá do kategorie „vyjmenovaný zdroj znečišťování“, 

v souladu s kategorizací zdrojů znečišťování uvedenou v příloze č. 2 zákona 

č. 201/2012 Sb., zákona o ovzduší. 

V současné době dobíhá dotační titul vyhlášený Státním fondem životního  

prostředí pod 154. výzvou Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí  

o poskytnutí podpory v rámci „Operačního programu Životní prostředí  

2014 -2020“ podporovaných z Evropského fondu regionálního rozvoje. 

Výzva je vyhlášena k 1. 7. 2020, s tím, že žádosti o podporu jsou v informačním 

systému koncového příjemce zpřístupněny a přijímány od 1. července 2020 (9:00 h)  

do 1. února 2021 (20:00 h). 

Výzva se vztahuje na individuální projekty týkající se náhrady nebo rekonstrukce 

spalovacích stacionárních zdrojů, náhrady nebo rekonstrukce ostatních 

stacionárních zdrojů znečišťování, pořízení dodatečných technologií a změn 

technologických postupů vedoucích ke snížení emisí a úrovně znečištění u obou výše 

jmenovaných kategorií zdrojů znečišťování a také na omezování prašnosti z plošných 

zdrojů (např. formou vodní clony, skrápění, instalace odprašovacího nebo mlžícího 

zařízení). 

U nově podaných žádostí je maximální celková dotace z prostředků EU na schválené 

projekty vyhlášena ve výši 400 mil. Kč. Uvedené prostředky jsou určeny pro tzv. 

uhelné regiony, tedy pro Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. 

V uplynulém roce bylo v rámci obdobného dotačního titulu navrženo 60 projektů 

s následně poskytnutými prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje ve výši 

přes 756 mil Kč. Zbývajících 383 miliónů Kč hradili úspěšní žadatelé ze svých 

prostředků. V režimu podpory de minimis mohou žadatelé dosáhnout procentní výše 

podpory až 85 %. 

Z uvedených 60 projektů bylo 45 určeno na pořízení kropicích vozů s příslušenstvím, 

zbývající prostředky byly alokovány na pořízení zařízení na eliminaci prašnosti, jako 

jsou koncová filtrační zařízení, zakrytování dopravníků, skrápěcí zařízení, ale také 

technologické úpravy výrobního procesu jako takového (vč. pořízení nových zařízení). 

Využijte této možnosti také Vy. Jde o unikátní možnost, jak přispět k zefektivnění 

stávajících technologií a zároveň významnou měrou eliminovat jejich škodlivé 

dopady na životní prostředí. 
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Připojte se s naší pomocí k desítkám dalších spokojených klientů, kteří snížili 

nákladovost dosavadních zastaralých zařízení a zároveň si připsali další kladné body 

v oblasti snížení znečištění ovzduší. 

V neposlední řadě můžete takto dosáhnout snížení anebo úplné eliminace 

poplatkové povinnosti spojené s provozem Vašeho zařízení. Při stoupajících 

nákladech na jednotky tun látek vypouštěných do ovzduší (viz následující tabulku) se 

taková úspora může počítat v desítkách tisíc, nebo také v miliónech Kč / rok, 

v závislosti na typu a vydatnosti zdroje znečišťování. To už stojí za úvahu. 

Tabulka: progresivní sazby poplatků za znečišťující látky vnášené do ovzduší, dle  

příl. č. 9 zákona č. 201/2012 Sb., zákona o ovzduší 

Poplatek Kč 

/ t látky 

2013 až 

2016 
2017 2018 2019 2020 

2021  

a dále 

TZL 4 200 6 300 8 400 10 500 12 600 14 700 

SO2 1 350 2 100 2 800 3 500 4 200 4 900 

NOx 1 100 1 700 2 200 2 800 3 300 3 900 

VOC* 2 700 4 200 5 600 7 000 8 400 9 800 

* Skupiny těkavých organických látek se uvedená podpora netýká. 
 

Obrázek: příklad prášícího zdroje znečišťování (Karlovarský kraj) 
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V případě zájmu se obraťte na naši společnost Environmental Technologies, s.r.o. 

nebo Technopolis s.r.o., které v minulosti zajistily podporu desítkám úspěšných 

projektů z oblasti životního prostředí. Každý projekt individuálně posoudíme  

a případně navrhneme pořízení technologie nejvhodnější z hlediska potřeb  

a ekonomických možností Vaší společnosti. 

 

Kontakty: 

 

Ondřej Perlík 

Tel.: (+420) 737 744 249 |  E-mail: ondrej.perlik@envipon.cz 

Karel Valenta 

Tel.: (+420) 725 859 136  |  E-mail: karel.val@centrum.cz, 

 

 

 

 
www.dotace-ovzdusi.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro Vaše dotazy: 

amsp@amsp.cz 

www.amsp.cz 

mailto:ondrej.perlik@envipon.cz
mailto:karel.val@centrum.cz
http://www.dotace-ovzdusi.cz/

