
c o n s u l t i n gAKTUÁLNÍ  
DOTAČNÍ PROGRAMY

ÚSPORY ENERGIE  
V. výzva

Celková alokace: 6 mld. Kč 

Datum zahájení příjmu žádostí:  

16. 9. 2019 

Datum ukončení: 30. 5. 2020 

Cíl programu: realizace opatření ke snížení 

energetické náročnosti a zvýšení energetické 

účinnosti. 

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 50 % malé, 40 % střední  

a 30 % velké podniky 

Výše dotace: 0,5 mil. Kč – 400 mil. Kč

Způsobilé výdaje: výměna staré technologie  

za novou energeticky úspornou; modernizace  

a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla; 

instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - 

biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla  

a fotovoltaické systémy do 1 MWp; osvětlení; využití 

odpadní energie, atd. 

Nahrazované zařízení musí být předáno k likvidaci 

nebo do oprávněného zařízení.

Podporována jsou nově i komerční turistická zařízení 

(hotely, volnočasová zařízení, lázně a restaurace).

Nabízíme BEZPLATNÉ posouzení přijatelnosti Vašeho 

záměru zkušeným energetickým specialistou.

ÚSPORY ENERGIE  
– FVE SYSTÉMY 
III. výzva

Celková alokace: 500 mil. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí:  

13. 1. 2020

Datum ukončení: 31. 8. 2020

Cíl programu: realizace opatření ke snížení konečné 

spotřeby energie prostřednictvím instalace FVE 

systémů bez/včetně akumulace.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 80 % malé, 70 % střední a 60 % velké 

podniky (skutečná míra dotace bude ponížena  

o náklady na konvenční výrobu energie)

Výše dotace: 2 mil. Kč - 50 mil. Kč

Způsobilé výdaje: instalace fotovoltaických 

systémů bez/včetně akumulace. Maximální možný 

instalovaný výkon je 2 MWp.

Pořizované zařízení musí být ze 100 % využíváno 

žadatelem.

Výrobna elektřiny z FVE nesmí dodat více než  

30 % ročního množství elektřiny do přenosové  

nebo distribuční soustavy.

TECHNOLOGIE 
XI. výzva 
– pro začínající podniky

Celková alokace: 250 mil. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 

24. 2. 2020

Datum ukončení: 25. 5. 2020

Cíl programu: pořízení nových technologií  

a zařízení, software a patentových licencí pro zvýšení 

konkurenceschopnosti začínajících malých podniků 

založených v období 2015 – 2018.

Velikost žadatele: malé firmy

Míra dotace: 45 %

Výše dotace: 450 tis. Kč – 1,5 mil. Kč

Způsobilé výdaje: nákup strojů a zařízení, software 

a data (CAD/CAM, ERP systémy, atd.), servery, PC 

stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, switche, 

routery, patch panely apod.

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o aktuálních zajímavých možnostech pro získání DOTACE PRO ROZVOJ VAŠÍ SPOLEČNOSTI. Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí v rámci 

OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST následující dotační tituly:
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Více informací naleznete zde.

Více informací naleznete zde.

Více informací naleznete zde.

https://www.201consulting.cz/clanek/uspory-energie-78
https://www.201consulting.cz/clanek/fve-pro-vlastni-spotrebu-vcetne-akumulace-252
https://www.201consulting.cz/clanek/technologie-pro-zacinajici-podniky-69


Těšíme se na spolupráci.

S úctou

Ing. Pavlína Torhanová

jednatelka společnosti

201 consulting s.r.o.

Beranových 130, 199 00 Praha 9

+420 602 751 392

Pavlina.Torhanova@201.cz

www.201consulting.cz

Jsme připraveni Vám poskytnout kvalitní 

poradenský servis při zpracovávaní 

žádosti o dotaci, monitoringu projektu  

a výběrového řízení na dodavatele.

Seznam našich referencí  

naleznete zde.
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Elektromobilita 

Celková alokace: 150 mil. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 6. 1. 2020

Datum ukončení: 28. 5. 2020

Cíl programu: zavádění inovativních technologií  

v oblasti elektromobility.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy 

Míra dotace: 30 % malé, 25 % střední a 20 % velké 

podniky u osobních vozidel, 40 % malé, 35 % střední 

a 30 % velké podniky u užitkových a nákladních 

vozidel

Výše dotace: 250 tis. Kč – max. do výše dle 

pravidel veřejné podpory de minimis

Způsobilé výdaje: pořízení elektromobilů BEV  

i EREV včetně (rychlo) dobíjecích stanic pro vlastní 

potřebu. Možnost doplnění nabíjecí stanice o baterii 

a FVE, za předpokladu, že baterie i FVE je součástí 

nabíjecí stanice.

Akumulace energie

Celková alokace: 50 mil. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 6. 1. 2020

Datum ukončení: 28. 5. 2020

Cíl programu: zavádění inovativních technologií  

v oblasti akumulace energie.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy 

Míra dotace: 80 % malé, 70 % střední a 60 % 

velké podniky

Výše dotace: 300 tis. Kč – max. do výše dle 

pravidel veřejné podpory de minimis

Způsobilé výdaje: technologie akumulace elektřiny  

v rámci inteligentních sítí nebo v budovách, 

akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace 

vodíkových technologií, včetně instalace 

akumulátorů, pořízení kompaktních nabíjecích stanic 

s využitím akumulace energie pro efektivní rozvoj 

elektromobility.

Druhotné suroviny

Celková alokace: 500 mil. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 6. 1. 2020

Datum ukončení: 28. 5. 2020

Cíl programu: zavádění inovativních technologií  

v oblasti využití druhotných surovin v kvalitě vhodné 

pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého 

papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, 

stavebních a demoličních odpadů.

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy 

Míra dotace: 45 % malé, 35 % střední a 25 % velké 

podniky

Výše dotace: 1 mil. Kč – 70 mil. Kč

Způsobilé výdaje: technologie, stroje a zařízení 

včetně hardwaru a softwaru, inženýrské sítě  

a inženýrská činnost a stavební práce související 

s projektem.

Více informací naleznete zde.

Více informací naleznete zde.Více informací naleznete zde.

NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE V. výzva

https://www.201consulting.cz/clanek/nizkouhlikove-technologie-81
https://www.201consulting.cz/clanek/nizkouhlikove-technologie-81
https://www.201consulting.cz/clanek/nizkouhlikove-technologie-81
https://www.201consulting.cz/reference-oppi

