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DOTAČNÍ BULLETIN 
Leden 2022 

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

Přejeme příjemné čtení. 

 

Národní plán obnovy 
Cílem Národního plánu obnovy je vyvést českou ekonomiku z krize vyvolané pandemií COVID-19, 

akcelerovat digitální a zelenou tranzici ekonomiky, zvýšit ekonomickou prosperitu a kvalitu života a 

posilovat produktivitu, konkurenceschopnost a odolnost ekonomiky. Dále jde o udržení zaměstnanosti 

a zlepšení podmínek pro vzdělávání, zlepšení efektivity veřejné správy a vybudování znalostní 

ekonomiky. Finanční prostředky budou směřovat mj. do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, 

dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.  

Podporovány budou projekty v celé ČR včetně území hl. m. Prahy, dotace pro malé, střední i velké 

podniky. 

Očekává se spuštění prvních výzev.   

Více informací: https://www.planobnovycr.cz/ 

 

➢ Výstavba nových fotovoltaických zrojů 

- podpora výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem od 1 kW do 1 MW 

- pouze pro instalace na střechách objektů 

- možnost vlastní spotřeby energie nebo prodej do sítě 

- míra podpory 35 % (fotovoltaické elektrárny), 50 % (akumulace) 

 

➢  Rozvoj čisté mobility 

Cílem je snížení emisí v dopravě pomocí rozvoje potřebné infrastruktury pro vozidla na 

alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice. 

- podpora firem při nákupu vozidel na elektrický nebo vodíkový pohon 

- budování infrastruktury neveřejných dobíjecích stanic 

 

➢ Cirkulární řešení v podnicích 

- zpracování vlastních odpadů a jejich využití ve výrobě 

- nákup stavebních odpadů a jejich využití ve výrobě 

- úspora vody ve firmách – snížení spotřeby vody nebo zavedení cirkulace ve výrobě 

- podpora inovativních a nízkouhlíkových materiálů 

- míra podpory 40 % 

https://www.planobnovycr.cz/
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➢ Úspora vody v průmyslu 

- proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu 

- přímá recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody  

- opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech  

- využívání potenciálu odpadní páry 

- revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov k adaptaci na změnu klimatu, např. 

výsadbou funkční vegetace a zřizováním tzv. vegetačních střech,  aj. 

- míra podpory 40 % 

 

➢ Digitální vysokokapacitní sítě 

- vybudování vysokokapacitního připojení 

- dokrytí koridorů sítěmi 5G a podpora rozvoje sítí 5G 

- podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na 

venkově 

- vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G 

- míra podpory 40 % 

 

➢ Digitální transformace podniků  

- podpora digitální transformace ve firmách 

- automatizace a digitalizace výroby a služeb, skladování, logistiky atd. 

- podpora rozvoje a adopce nových technologií 

- míra podpory 40 % 

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 

 

➢ 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  

 

Ukončuje se administrace OP PIK. Program bude nahrazen Operačním programem Technologie a 

aplikace pro konkurenceschopnost – OP TAK. V současné době probíhají přípravy a jednání o podobě 

jednotlivých dotačních programů. Více informací: https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/ 

 

 

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory
https://www.agentura-api.org/cs/op-tak/
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Národní program ŽP 
➢ Výzva č. 7/2021: Domovní čistírny odpadních vod 

➢ Výzva č. 9/2021: Zdroje pitné vody 

- 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/ 

 

Ostatní programy 
➢ Nová zelená úsporám  

- rodinné domy, bytové domy – zateplení, kotle, FVS, dešťovka, aj. 

- více informací: https://novazelenausporam.cz/ 

 
➢ 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=cz 

 

➢ Investiční pobídky  

 

➢ Finanční nástroje od Národní rozvojové banky - úvěrové a záruční produkty 

✓ Expanze – úvěry 

✓ Úspory energie 

✓ S-podnik  

✓ ENERG 

✓ Expanze - záruky 

✓ Záruka 2015 - 2023 

✓ Záruka COVID III 

✓ Záruka ZRS 

✓ Záruka CK 

✓ VADIUM 

✓ Inostart 

- Více informací: https://www.nrb.cz/ 

https://www.narodniprogramzp.cz/
https://povez.uradprace.cz/
https://novazelenausporam.cz/
https://www.ris3kvk.cz/smart-akcelerator?lang=cz
https://www.nrb.cz/
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➢ 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. 2022 

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

 

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

SANCHO PANZA, s.r.o.  

https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/

