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DOTAČNÍ BULLETIN 
duben 2021 

Vážení členové Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.  
Přinášíme Vám informace o aktuálních výzvách dotačních programů. 

Přejeme příjemné čtení. 

OP PIK 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je stěžejním 

programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014 – 2020. Finanční 

prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů 

ve  zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách na území České republiky kromě hlavního města 

Prahy. Více informací: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory 

 

➢ Úspory energie – Výzva VI 

- podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a opatření přispívající 

k  úspoře konečné spotřeby energie 

- dotace 500 tis. Kč - 200 mil. Kč 

- ukončení příjmu žádostí 30. 06. 2021 

 

➢ Úspory energie s EPC – Výzva VI 

- podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a opatření přispívající 

k  úspoře konečné spotřeby energie 

- EPC – financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor – služba spočívající 

v  návrhu, přípravě a realizaci úsporných opatření s možností zajištění financování realizace 

vedoucí k úsporám energie budov a technologických systémů na principu garantovaných 

budoucích úspor využitých na splacení investičních nákladů projektu (tzv. Energy Performance 

Contracting) 

- dotace 500 tis. Kč - 200 mil. Kč 

- ukončení příjmu žádostí 30. 11. 2021 

 

➢ Úspory energie v SZT – Výzva IV 

- rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů 

kombinované výroby elektřiny a tepla 

- dotace 500 tis. Kč - 200 mil. Kč 

- ukončení příjmu žádostí 30. 06. 2021 

 

➢ Poradenství – Výzva II Poradenské služby pro MSP 

- poradenské služby pro začínající malé a střední podniky poskytované provozovateli inovační 

infrastruktury 

- dotace 50 tis. Kč - 1 mil. Kč 

- ukončení příjmu žádostí 30. 06. 2021 

➢ Inovace – Výzva VIII (inovační projekt) 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory
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- posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti 

prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých 

ve  spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní 

inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací 

- dotace 1 mil. Kč - 75 mil. Kč 

- ukončení příjmu žádostí 30. 04. 2021 

 

➢ Inovační vouchery – Výzva VI 

- rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které 

mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit 

- ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2022 

 

Ostatní programy 

➢ MMR – národní dotace 

Program COVID - Ubytování hromadná ubytovací zařízení - Dotace na boj s COVID-19 

- podpora odvětví cestovního ruchu 

- ukončení příjmu žádostí o dotaci 29. 04. 2021 

- více informací: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace 

 

Program COVID – Lázně 2021 - Dotace na boj s COVID-19 

- podpora odvětví cestovního ruchu 

- ukončení příjmu žádostí o dotaci 28. 05. 2021 

- více informací: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace 

 

➢ Smart Akcelerátor 2.0 - ASISTENČNÍ VOUCHERY KARLOVARSKÉHO KRAJE  

- jednorázová finanční dotace na zajištění přípravy a zpracování projektových záměrů 

strategických projektů/intervencí v Karlovarském kraji. Strategický projekt musí být v souladu 

se  schválenou Regionální inovační strategií Karlovarského kraje, musí mít prokazatelný dopad 

do  území Karlovarského kraje 

- finanční podpora 100 000 Kč - 300 000 Kč 

- ukončení příjmu žádostí 31. 12. 2022  

- více informací: https://www.ris3kvk.cz/smart-akcelerator?lang=cs 

 

➢ MPO - Program TREND – čtvrtá veřejná soutěž 

- zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především jejich trhů v zahraničí, 
pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích  

- maximální podpora 180 mil. Kč 

- ukončení příjmu žádostí 28. 04. 2021  

- více informací: Program TREND - Technologická agentura ČR (tacr.cz) 

 

➢ Investiční pobídky  

 

➢ Finanční nástroje od ČMZRB - úvěrové a záruční produkty 

✓ Expanze – úvěry 

✓ Expanze – záruky 

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace
https://www.ris3kvk.cz/smart-akcelerator?lang=cs
https://www.tacr.cz/program/program-trend/
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✓ Záruka 2015 - 2023 

✓ S-podnik  

✓ Úspory energie  

✓ SMART - záruka 

✓ GEN - záruka  

✓ Záruka ZRS 

 

OPŽP -  operační program životní prostředí 

➢ 110. výzva - Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy 

živočichů na majetku 

➢ 152. výzva – Snížit energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách 

ústředních vládních institucí 

➢ 155. výzva – Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

- více informací: https://www.opzp.cz/ 

 

Národní program ŽP 

➢ Výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod 

➢ Výzva č. 13/2019: Ekologická likvidace autovraků 

➢ Výzva č. 2/2021: Programy zlepšování kvality ovzduší 

➢ Dešťovka 

- více informací: https://www.narodniprogramzp.cz/ 

 

MPSV  

➢ POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II 

- příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a refundaci mezd po dobu školení  

- Doba realizace: 1. 12. 2015 – 31. 12. 2022 

- více informací: https://povez.uradprace.cz/ 

 

➢ Karlovarský kraj - Kotlíkové dotace III. 

- podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním 

v  rodinných domech za nové, nízkoemisní zdroje tepla s cílem zlepšit kvalitu ovzduší.  

- ukončení příjmu žádostí 31. 10. 2021 

- více informací: https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/index.php 

 

Podrobné informace v případě zájmu rádi sdělíme osobně. 
pro Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje vydává 

SANCHO PANZA, s.r.o.  

https://www.opzp.cz/
https://www.narodniprogramzp.cz/
https://povez.uradprace.cz/
https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/index.php

