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 ČISTÁ MOBILITA  

 Očekávaný termín vyhlášení výzvy: 1. Q. 2022 

 Alokace výzvy: 1 mld Kč 

 Výše dotace – pravděpodobně paušály 

Forma podpory : 

U výzvy Z NPO – dotace 

U obdobných výzev z OP TAK – 

pravděpodobně zvýhodněný úvěr. 

 Pro koho je program určen: podniky všech 

velikostí  

 

Zaměření podpory: 

Nákup vozidel na elektřinu, nebo vodík a dobíjecích 

stanic. Maximální cena pořizovaného automobilu 

musí být nižší než 1 250 000 Kč bez DPH. 

Pořízeny budou moci být užitkové vozy a některé 

vozy kategorie M1, vyjma manažerských vozidel 

(bližší informace budou upřesněny výzvou). 

Pro jednotlivé kategorie budou stanoveny paušální 

částky obdobně u nabíjecích stanic. Stavební 

náklady nebudou způsobilé.  

V rámci výzvy z NPO by měly být formou podpory 

dotace. V rámci výzvy z OP TAK budou formou 

podpory pravděpodobně finanční nástroj, tj. 

zvýhodněné úvěry. 

 FOTOVOLTAICKÉ 

ELEKTRÁRNY PRO 

PODNIKATELSKÉ VYUŽITÍ 

 Očekávaný termín vyhlášení výzvy: 1. Q. 2022 

 Alokace výzvy: 2 (+) mld Kč 

 Výše dotace:  

- 35 % u FVE  

- 50 % u akumulace energie  

Výše dotace se bude počítat ze stanovených 

měrných způsobilých výdajů dle instalovaného 

výkonu či akumulace (paušál). 

 

 Pro koho je program určen: Podniky z celého 

území ČR včetně Prahy. Vyjma podniků 

vlastněných 100% veřejným subjektem a 

podniků provozujících zařízení v EU ETS na 

území ČR. 

Zaměření podpory: 

Podpořeny budou FVE s výkonem od 1kW do 1 MW 

s jedním odběrným místem na projekt.  

PRVNÍ VÝZVY PRO PODNIKATELE 
Na spadnutí jsou první výzvy pro podnikatele z Národního plánu obnovy (NPO), kterými budou ČISTÁ MOBILITA a  

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY (FVE). Měly by být vyhlášeny každým dnem. Následovat by měly dvě výzvy 

zaměřené na cirkulární ekonomiku a to ÚSPORA VODY V PODNICÍCH a CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH. Ve 2.Q 

2022 by měl být vyhlášen program DIGITÁLNÍ PODNIK. 

V průběhu roku 2022 se očekává vyhlášení dalších výzev z NPO. V květnu – září 2022 by Ministerstvo průmyslu a 

obchodu mělo vyhlásit rovněž první výzvy z Operačního programu Technologie a aplikace pro 

konkurenceschopnost (OP TAK). Velké podniky (VP, tj. zjednodušeně ty nad 250 zaměstnanců) a projekty 

s místem realizace v Praze však budou moci být podpořeny v podstatě pouze v rámci NPO. 

I když jsou v tuto chvíli známy pouze rámcové podmínky dotačních programů, které budou zpřesňovány výzvami, 

je již nyní nevyšší čas začít promýšlet a připravovat projektové záměry. Bude se totiž jednat o výzvy průběžné, kdy 

bude klíčové pořadí podaných žádostí.   

Své projektové záměry můžete konzultovat na  

tel. 720 404 205, případně prostřednictvím formuláře ZDE.  
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Pravděpodobně nebude stanoveno omezení na 

počet žádostí podaných jedním žadatelem. 

Podmínka vlastní spotřeby nebude vyžadována, 

proto výzvou nebude požadováno zpracování 

energetického posudku. 

Žadatel nesmí poskytnout nepřímou výhodu 

zákazníkům, konečným spotřebitelům, 

obchodníkům s elektřinou (tj. ne za nižší cenu, než 

je cena v místě a čase obvyklá).  

Protože budou v rámci výzvy aplikovány jednotkové 

náklady, nebude potřeba realizovat výběrové řízení 

na dodavatele. 

 

Co je třeba k žádosti o dotaci –  

-    Posouzení shody parametrů FVE 

- Smlouva o připojení výrobny elektřiny k 

elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 

odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění 

(energetický zákon) nebo Smlouvu o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení. 

- Prokázání vlastnictví či jiných práv k nemovitosti, 

kde bude FVE realizována. 

- Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední 2 

uzavřená účetní období. 

 ÚČINNÉ NAKLÁDÁNÍ 

S VODOU A ÚSPORA 

VODY V PODNICÍCH 

 Očekávaný termín vyhlášení výzvy z NPO: 1. Q 

2022  

 Alokace výzvy: 1 mld Kč 

 Výše dotace: 40/50/60%  dle velikosti podniku 

(variantně 40% pro všechny). Bude upřesněno 

výzvou. 

 Pro koho je program určen: MSP, VP.   

V rámci výzvy NPO bude cílové území celá ČR, 

v rámci výzvy OP tak pak bez území hl. m. Prahy. 

 

Zaměření podpory: 

- Proces optimalizace spotřeby vody v rámci 

výrobního procesu, zavádění technologických změn, 

jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody;  

- Přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s 

vysokou spotřebou vody, ve vybraných odvětvích 

služeb;  

- Opětovné využívání znečištěné/využité provozní 

vody v jiných procesech, pro přípravu vody k 

dalšímu jinému využití v rámci podniku, včetně 

sociálních zařízení;  

- Optimalizace využívání vody v obslužných 

provozech podniků mimo hlavní výrobní proces 

(údržba, logistika, doprava, sociální zařízení);  

- Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo 

rozvodech vody;  

- Využívání potenciálu odpadní páry;  

- Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové 

vody; 

 CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V 

PODNICÍCH 

 Očekávaný termín vyhlášení výzvy z NPO: 1. Q 

2022 

 Alokace výzvy: 1 mld Kč 

 Výše dotace: 40/50/60%  

 Pro koho je program určen: MSP, VP 

V rámci výzvy NPO bude cílové území celá ČR, 
v rámci výzvy OP tak pak bez území hl. m. Prahy. 

  

Zaměření podpory:  

- Pořízení inovativních technologií na získávání, 

zpracování a využívání druhotných surovin z 

výrobků a materiálů s ukončenou životností a na 

výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin;  

- Podpora inovativních technologií k získávání a 

zpracování druhotných surovin;  
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- Investice do inovativních technologií umožňujících 

nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako 

náhrady primárních zdrojů;  

- Investice do inovativních technologií ke snížení 

materiálové náročnosti výroby a náhrady 

primárních vstupních surovin druhotnými;  

- Optimalizace materiálového ekodesignu výrobků 

za účelem usnadnění recyklace a opětovného 

použití;  

- Projekty a realizace průmyslové symbiózy;  

- Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich 

opětovného použití;  

- Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů 

(podpora materiálové recyklace);  

- Zavádění materiálového ekodesignu výrobků 

(podpora inovativních výrobních technologií 

uplatňujících remanufacturing (tj. opravu výrobků, 

nebo využití jejich použitelných komponent na 

náhradní díly). 

 DIGITÁLNÍ PODNIK  

 Očekávaný termín vyhlášení výzvy: 2. Q 2022 (z 

NPO) 

 Výše dotace: 

Výzva bude rozdělena na dvě aktivity dle 

poskytnuté veřejné podpory. Obě aktivity 

budou mít totožná pravidla s výjimkou článků 

týkajících se veřejné podpory. 

1) Území celé ČR vyjma Prahy – míra podpory 

dle regionální mapy, výše dotace  1-30 mil 

Kč. 

2) Území celé ČR včetně Prahy – míra podpory 

dle velikosti podniku tj. 40% malé, 30% 

střední, 20% mid-caps (podniky s počtem 

zaměstnanců 250 – 3 000), výše dotace 

0,5mil. Kč – 200 000 €. 

Zaměření podpory 

- Digitální transformace podniků; 

- Logistické a skladové technologie; 

- Vnitropodniková konektivita; 

- Kybernetická bezpečnost; 

- Jednorázová školení v rámci certifikačního procesu 

a nebytné pomůcky pro získání mezinárodních 

certifikátů v oblasti IT a ekologické udržitelnosti 

budov; 

- BIM (informační modely budov) a CDE systémy 

(společné datové prostředí) pro vytváření 

digitálních dvojčat ve stavebnictví a příbuzných 

oborech; 

- Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, 

která by verifikovala uskutečnění procesu digitální 

transformace. 

 DALŠÍ PROGRAMY 

VHODNÉ PRO 

PODNIKATELE  

Další programy vhodné pro podnikatele budou 

zaměřeny na financování následujících oblastí: 

- výzkum a inovace v podnicích, zavádění 

inovací do podnikové praxe; 

- nákup moderních výrobních a nevýrobních 

technologií; 

- zavádění pokročilých technologií a principů 

průmyslu 4.0; 

- rozšiřování a budování sítí 

vysokorychlostního internetu; 

- rekonstrukce nemovitostí pro podnikání, 

zvýšení energetické účinnosti a 

energetických úspor; 

- zavedení inovativních nízkouhlíkových 

technologií; 

- efektivní a šetrné využívání obnovitelných 

zdrojů energie. 

ZDROJ INFORMACÍ 

www.mpo.cz 

__________________________________________ 

Napište nám, rádi zkonzultujeme Váš záměr a 

připravíme pro úspěšné podání žádosti o dotaci,  

formulář ZDE. 

http://www.mpo.cz/
https://cep-rra.cz/index.php?mnu=pro-vase-dotazy&mod=mod-contact-us-files

