
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. 4. 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 energeticky úspornou; 
modernizace a rekonstrukce rozvodů 
elektřiny, plynu a tepla; instalace 
OZE pro vlastní spotřebu podniku 
- biomasa, solární systémy, tepelná 
čerpadla a fotovoltaické systémy; 
osvětlení; využití odpadní energie, atd.

Nabízíme BEZPLATNÉ posouzení 
přijatelnosti Vašeho záměru zkušeným 
energetickým specialistou.

TECHNOLOGIE  
XII. výzva  
PRŮMYSL 4.0

Celková alokace: 500 mil. Kč 
Datum vyhlášení programu:  
3. kvartál 2020 
Cíl programu: Zvýšení sběru dat  
o výrobních a nevýrobních procesech  
a získání nástrojů pro jejich 
vyhodnocování. Podpora pořízení 
nových výrobních a nevýrobních 
technologií a propojení pořizovaných 
nebo stávajících technologií 
autonomní obousměrnou komunikací 
do výrobního procesu. 
Velikost žadatele: malé a střední 
firmy 
Míra dotace: 45 % malé a 35 % 
střední podniky 
Výše dotace: 1 mil. Kč - 40 mil. Kč
Způsobilé výdaje: výrobní 
technologie mohou NOVĚ tvořit  
100 % z celkových způsobilých 
výdajů. Pro splnění přijatelnosti 
projektu je nezbytnou podmínkou 
zavedení IS nebo jeho rozšíření. 

TECHNOLOGIE 
XI. výzva 
– pro začínající 
podniky

Celková alokace: 250 mil. Kč 
Datum zahájení příjmu žádostí:  
9. 3. 2020
Datum ukončení: 25. 5. 2020 
Cíl programu: pořízení nových 
technologií a zařízení, software  
a patentových licencí pro zvýšení 
konkurenceschopnosti začínajících 
malých podniků s maximálně 3letou 
historií. 
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. 

INOVACE  
VIII. výzva

Celková alokace: bude upřesněno 
Datum vyhlášení programu:  
3. kvartál 2020  
Cíl programu: nákup strojů a jiného 
technologického vybavení pro zavedení 
do výroby inovovaného výrobku či 
inovovaného procesu. Vývoj musí být 
před podáním žádosti ukončen. 
Velikost žadatele: malé, střední  
a velké firmy 
Míra dotace: 45 % malé, 35 % 
střední a 25 % velké podniky 
Výše dotace: 1 mil. Kč – 40 mil. Kč 
Způsobilé výdaje: nákup strojů, 
software a data, projektová 
dokumentace, rekonstrukce nebo 
výstavba nemovitostí, práva k užívání 
duševního vlastnictví, certifikace 
produktů a marketingová inovace.

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali o aktuálních 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:

Více informací naleznete zde.
Více informací naleznete zde.

Více informací naleznete zde.

Více informací naleznete zde.

Jsme připraveni Vám poskytnout kvalitní poradenský 
servis při zpracovávaní žádosti o dotaci, monitoringu 
projektu a výběrového řízení na dodavatele.

Seznam našich referencí naleznete zde.
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

https://www.201consulting.cz/clanek/uspory-energie-78
https://www.201consulting.cz/clanek/technologie-pro-zacinajici-podniky-69
https://www.201consulting.cz/clanek/technologie-pro-male-a-stredni-firmy-68
https://www.201consulting.cz/reference-oppi
https://201consulting.cz/clanek/inovace-297

