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

ÚSPORY ENERGIE  
V. výzva

Celková alokace: 4 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, podporována budou nově  

i komerční turistická zařízení (hotely, 

volnočasová zařízení, lázně  

a restaurace). 

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  
XI. výzva  
PRŮMYSL 4.0

Celková alokace: 500 mil. Kč 

Datum zahájení příjmu žádostí:  

1. 8. 2019

Datum ukončení: 1. 11. 2019 

Cíl programu: vychází z Průmyslu 

4.0 - digitalizace firem, s ní související 

automatizace výroby a změn na 

trhu práce. Podpora pořízení nové 

technologie 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 - 20 mil. Kč

Způsobilé výdaje na výrobní 

technologie mohou tvořit maximálně 

jednu třetinu z celkových způsobilých 

výdajů, ostatní výdaje musí být na 

nevýrobní technologie (zajišťující 

například měření a sledování výrobku, 

jeho manipulaci, mezioperační 

skladování, označování, diagnostická 

zařízení strojů výrobních nebo 

nevýrobních atd.)

TECHNOLOGIE 
X. výzva 
– pro začínající 
podniky

Celková alokace: 250 mil. Kč 

Datum zahájení příjmu žádostí:  

6. 12. 2019

Datum ukončení: 30. 4. 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 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  
VII. výzva

Celková alokace: bude upřesněno 

Datum zahájení příjmu žádostí: 9/2019

Datum ukončení: bude upřesněno 

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.
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https://www.201consulting.cz/clanek/uspory-energie-78
https://www.201consulting.cz/clanek/technologie-pro-male-a-stredni-firmy-68
https://www.201consulting.cz/clanek/technologie-pro-zacinajici-podniky-69
https://www.201consulting.cz/clanek/inovace-72


NEMOVITOSTI
IV. výzva

Celková alokace: bude upřesněno

Datum zahájení příjmu žádostí: 1Q 2020

Datum ukončení: 4Q 2020 

Cíl programu: podpora na modernizaci 

zastaralých, prostorově a technicky 

nevyhovujících budov, nebo jejich 

nahrazení novými budovami  

pro podnikání.

Velikost žadatele: malé a střední firmy 

Míra dotace: 45 % malé a 35 % střední 

podniky 

Výše dotace: 1 mil. Kč – 50 mil. Kč

Způsobilé výdaje: úprava pozemků, 

rekonstrukce, modernizace, úpravy, 

výstavba či odstranění stavby, 

inženýrské sítě, komunikace ke 

stavbám, hardware a sítě, pokud jsou 

bezprostředně nutné pro bezpečný 

provoz budovy, technická zařízení 

budov, služby expertů, studie, 

projektová a inženýrská činnost,  

která bezprostředně souvisí s realizací 

projektu.

APLIKACE
VII. výzva

Celková alokace: 1 mld. Kč 

Datum zahájení příjmu žádostí:  

září 2019

Datum ukončení: bude upřesněno 

Cíl programu: podpora výzkumu 

a vývoje zaměřujícího se na vývoj 

nových materiálů, technologií a služeb.

Velikost žadatele: malé, střední  

a velké firmy, výzkumné organizace 

Míra dotace: průmyslový výzkum  

70 % malé, 60 % střední a 50 % velké 

podniky, experimentální vývoj  

45 % malé, 35 % střední a 25 % velké 

podniky 

Výše dotace: 1 mil. Kč – 40 mil. Kč 

Způsobilé výdaje: osobní náklady, 

náklady na nástroje a vybavení formou 

odpisů, náklady na smluvní výzkum, 

poznatky a patenty, dodatečné režijní  

a ostatní provozní náklady.

POTENCIÁL 
VI. výzva

Celková alokace: 1 mld. Kč 

Datum zahájení příjmu žádostí: 

září 2019

Datum ukončení: bude upřesněno 

Cíl programu: podpora zavádění a 

zvyšování výzkumných a vývojových 

kapacit společností a zároveň i zvýšení 

počtu společností, které provádějí 

vlastní výzkum, vývoj a inovaci. 

Velikost žadatele: malé, střední  

a velké firmy 

Míra dotace: 50 % 

Výše dotace: 2 mil. Kč – 30 mil. Kč 

Způsobilé výdaje: nákup pozemků, 

budov, strojů a jiného zařízení, 

pořízení patentů, licencí, know-how, 

programového vybavení, software atd.

NÍZKOUHLÍKOVÉ 
TECHNOLOGIE
V. výzva

Celková alokace: 150 mil. Kč 

Datum zahájení příjmu žádostí:  

1. 10. 2019

Datum ukončení příjmu:  

28. 2. 2020  

Cíl programu: zavádění inovativních 

technologií v oblasti elektromobility, 

obnovitelných zdrojů energie, nakládání 

s energiemi a využití druhotných 

surovin.

Velikost žadatele: malé, střední a velké 

firmy a podniky vlastněné až ze 100 % 

veřejným sektorem  

Míra dotace: 25 % - 80 % podle 

opatření a velikosti podniku

Výše dotace: 50 tis. Kč – 30 mil. Kč 

podle opatření

Způsobilé výdaje: pořízení 

elektromobilů a inovativních technologií 

k získávání druhotných surovin v kvalitě 

vhodné pro další využití v průmyslové 

výrobě např. z použitého papíru, 

skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, 

stavebních a demoličních odpadů.Více informací naleznete zde.

Více informací naleznete zde.

Více informací naleznete zde.

Více informací naleznete zde.

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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https://www.201consulting.cz/clanek/potencial-podpora-vyvoje-70
https://www.201consulting.cz/clanek/nizkouhlikove-technologie-81
https://www.201consulting.cz/reference-oppi
https://www.201consulting.cz/clanek/nemovitosti-74
https://www.201consulting.cz/clanek/aplikace-71

