
 

 

1 

 

Dotace pro rok 2023 

Na následujících stánkách naleznete jednak aktuální výzvy, kterým končí příjem žádostí 

v průběhu roku 2023, ale také výhled, jaké výzvy budou vyhlášeny v průběhu roku. 

 

Aktuální dotační možnosti 

Z OP TAK: 

- Úspory energie- snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů (FVE, nové 

energeticky méně náročné stroje, modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a 

stlačeného vzduchu, využití odpadní energie atd.), již běží příjem žádostí do 30.11.2023. 

- Aplikace- zaměřeno na vývoj nových produktů, softwaru nebo zlepšování 

konstrukčních řešení, již běží příjem žádostí do 31.1.2023. 

 

Czech Rise Up 3.0- na odborné poradenství v oblasti digitální transformace malých a středních 

podniků, příjem žádostí běží až do 31.3.2023. 

 

Modernizační fond 

- Výzva RES+ č. 1/2022 – Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp, příjem žádostí již běží, 

do 15.3. 2023. Na podporu výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do 

1 MWp (včetně) pro stávající nebo budoucí držitele licence pro podnikání v 

energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje, 

maximální výše podpory 50 %. 

- ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií - malé projekty a velké projekty, 

pro subjekty provozující zařízení v evropském systému emisního obchodování (EU 

ETS) na území ČR. Do 30.9.2022.  

- HEAT – Modernizace tepláren- podporuje rychlý přechod tepláren na čisté zdroje 

energie, určeno pro malé, střední i velké podniky. 
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Chystané dotační výzvy pro rok 2023 

 

The Country for the Future- bude vyhlášeno pravděpodobně v lednu, podpoří zavádění 

inovací do praxe v malých a středních podnicích. 

 

OP TAK 2023 

První čtvrtletí 

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE 

- Digitální a virtuální podnik - zaměřený na zvýšení digitální úrovně malých a středních 

podniků (dále jen MSP)  

- Inovační vouchery - na nákup poradenských či expertních služeb v oblasti inovací. 

- Partnerství znalostního transferu- Podpora vytvoření partnerství mezi MSP a organizací 

pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a 

dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.  

- Klastry- Podpora posílení kapacit klastrových organizací za účelem poskytování 

specializovaných podpůrných služeb s vyšší přidanou hodnotou pro MSP a vytváření 

strategických mezioborových či přeshraničních partnerství. 

- Technologické platformy- rozvoj činností technologických platforem směřujících k 

průmyslové modernizaci a zavádění pokročilých technologií. 

 

OBLAST PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST 

- Technologie- na pořízení nových technologií pro MSP.  

- Poradenství- určeno na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové MSP. 

- Expanze - finanční nástroj- podpora přístupu MSP k externímu financování jejich dalšího 

rozvoje. 
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Druhé čtvrtletí 

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE 

- Potenciál-  zakládání nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.  

- Služby infrastruktury- na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového 

vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. 

- Služby infrastruktury (ITI)- opět jako u předchozí výzvy. 

- Proof of Concept- bude zaměřeno na aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu 

nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. 

- Digitální podnik - finanční nástroj- zvyšování digitální úrovně podniků (malé projekty 

MSP do 2 mil. Kč a projekty společností se střední tržní kapitalizací + podaktivita Datová 

centra). 

 

OBLAST PODNIKÁNÍ A KONKURENCESCHOPNOST 

- Spolupráce škol a firem- určeno na zavedení praktického vyučování ve firmách nebo 

projektovou výuku. 

- Marketing- hlavně na podporu účasti MSP na zahraničních veletrzích. 

 

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

- Obnovitelných zdrojů energie vtláčení biometanu- podpora transformace stávajících 

výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu 

(čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, měření kvality biometanu, 

komprese a přenos dat), a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní 

infrastrukturu). 

- Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny- výstavba a modernizace malých 

vodních elektráren.  

 

Čtvrté čtvrtletí 
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Na třetí čtvrtletí jsme samozřejmě nezapomněli, ale na tento časový úsek se zatím neplánuje 

vyhlášení žádné výzvy, proto přejdeme rovnou k závěru roku 2023. 

 

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE 

- Inovace- podpora produktových a procesních inovací. 

- Digitální podnik- na zvyšování digitální úrovně MSP. 

- Aplikace- určeno na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

 

OBLAST EFEKTIVNĚJŠÍHO NAKLÁDÁNÍ SE ZDROJI 

- Oběhové hospodářství- pro efektivnější nakládání s druhotnými surovinami. 

- Úspory vody- podpoří úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku 

 

Pokud byste rádi připravili pro svou firmu dotační projekt v jakékoli oblasti, ať už na úspory 

energií, vody, digitalizaci a mnohé další, neváhejte se na nás obrátit. Naši členové z řad 

erudovaných a zkušených dotačních poradců Vám rádi poradí a pomohou. Pište na 

mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo volejte na +420 774 874 603.  
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