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NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.
Otakara Jeremiáše 6235/38
708 00 Ostrava-Poruba

tel.: +420 558 272 430
e-mail: info@wood-cluster.cz
www.wood-cluster.cz

Výzkumné inovační centrum
· dlouhodobé zkoumání a monitorování objektu
· unikátní učební pomůcka postavená v měřítku 1:1
· organizace workshopů

Vývojové a odborné centrum
· vývojové a vzdělávací aktivity
· transfer znalostí z výzkumu do praxe
· motivace žáků ke studiu  
  dřevozpracujících a stavebních oborů

Střediska praxe klastru
· rozvoj odborné kvalifikace a zručnosti žáků
· práce žáků s novými technologiemi
· zvýšení zájmu žáků o praktické vyučování

Školící středisko 
· další vzdělávání pracovníků ve školství
· semináře pro odbornou veřejnost
· vzdělávání široké veřejnosti

Mezinárodní spolupráce
· spolupráce s výzkumnou organizací  
  Fraunhofer IWU
· mezinárodní klastrové sítě
· exportní strategie pro nové tržní destinace

Marketing a propagace
· publikační činnost
· akce pro veřejnost
· veletrhy, výstavy, konference

VÝZKUM · VÝVOJ · INOVACE · ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ · STÁŽE · KONFERENCE
VÝSTAVY · SEMINÁŘE · MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
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VZNIK KLASTRU A JEHO ČINNOST
Národní dřevařský klastr, z.s. (dříve Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s.) vznikl jako jedna
z prvních klastrových iniciativ v České republice na základě výsledku projektu – vyhledávací studie, jehož garantem a nositelem 
bylo Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Při mapování klastrového potenciálu regionu se po důkladné analýze ukázal 
dřevozpracující průmysl jako jeden z klíčových faktorů konkurenceschopnosti Moravskoslezského regionu.

Členskou základnu tvoří soukromé podniky, zástupci středních a vysokých škol a další
instituce, jejichž společným jmenovatelem je podnikání a činnost úzce spojená s dřevozpracujícím průmyslem, stavebnictvím  
a příbuznými nebo navazujícími obory. Společně pak tito členové pokrývají celý hodnotový řetězec dřevozpracujícího průmyslu 
od pěstování dřevní hmoty a její těžbu, přes následné zpracování a výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou až po služby 
z oblasti podpory, rozvoje spolupráce a vzdělávání.

Členové aktivně spolupracují na realizaci společných projektů v oblastech výzkumu, vývoje, inovací, vzdělávání a propagace.  
Hlavním cílem je inovovat a dále rozvíjet dřevařský klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v dřevozpracujícím 
průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou.

CÍLE
Vytvořit a rozvíjet funkční uskupení dřevařských firem, jejich subdodavatelů a poskytovatelů služeb, které bude působit na 
zlepšení podmínek pro podnikání v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu a posilovat vazby mezi výzkumem, vysokými školami  
a podnikatelskou sférou. Stát se jedním z vůdčích subjektů smysluplné spolupráce při rozvoji stavebnictví v ČR a prosazovat 
dřevo jako ekologický materiál ve stavebnictví.

VIZE
• podporovat expanzi stávajících členů klastru, jejich podnikání a získávání dotací
• podílet se na výzkumu a rozvoji inovací v oblasti dřevěných materiálů, konstrukcí a dřevostaveb
• analyzovat nové trendy, výrobní procesy a podporovat inovace a nové technologie
• podporovat rozvoj lidských zdrojů, zvyšování kvalifikace
• popularizaci dřevozpracujících a stavebních studijních oborů
• posilovat mezinárodní spolupráci, hledání nových příležitostí a partnerů pro mezinárodní expanzi

NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR, z.s.
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Vážení čtenáři, 

dostává se Vám do rukou další číslo našeho e-magazínu, kde bych se v rámci svého úvodního slova chtěl věnovat problematice 
vzniku projektového záměru. Mým cílem není psát příručku o tom, jak se píše projekt (na to máme profesionály, kteří se tím 
opravdu živí), ale podělit se s Vámi o skutečnosti ze zákulisí přípravy projektů od vzniku myšlenky až po jeho úspěšné realizování 
a uzavření. Záměrně se budu zabývat projekty, které jsou částečně, nebo zcela spolufinancovány prostřednictvím dotace, neboť 
pod pojmem projekt můžeme chápat také projekty/projektové záměry, které nejsou vhodné pro spolufinancování v rámci 
dotací, nebo si jejich tvůrce nepřeje projekt spolufinancovat prostřednictvím dotace. 

Od vzniku prvotní myšlenky, do skutečné realizace projektů uplyne několik měsíců a toto období se dá rozdělit na 2 etapy – 
etapa příprav a etapa realizace. 

V první etapě se zabýváme následujícími body: 

1. Vznik základní myšlenky – námětu na projekt

2. Nalezení vhodné dotační výzvy, do které je možné se přihlásit a snížit tím vlastní zdroje k financování projektového záměru.

3. Sestavení konsorcia – výzkumného týmu a společností, nebo jednotlivců, kteří mají zájem do projektu vstoupit, mají zájem o 
jeho výstupy a jsou ochotni se spolupodílet na jeho financování.

4. Sestavení projektové žádosti. Bodem číslo 4 končí ta jednodušší část. Poté, co je projektový záměr posouzen poskytovatelem 
dotace, a předpokládejme schválen k financování (toto období může trvat několik týdnů, nebo také měsíců, až let), vstoupí 
žadatel do druhé etapy – etapy realizace projektu. 

Nesčetněkrát jsem zažil tu radost, když jsem se dozvěděl, že projektový záměr, který jsme ve spolupráci s celým týmem připravili, 
byl doporučen k financování. Zároveň na mne dolehl splín, neboť jsem si uvědomil, že teprve nyní jde do tuhého a bude nutné 
napnout všechny síly k tomu, aby byl projektový záměr úspěšně realizován, výstupy měly smysl a poskytovatel dotace nekrátil 
dotaci ať už z důvodu administrativních pochybení, nebo z důvodu nenaplnění podmínek, které byly specifikovány při jeho 
vzniku.

Ponechme stranou emoce, které při tvorbě myšlenky častokrát ovládnou samotného tvůrce, a více si rozeberme první etapu – 
etapu vzniku projektového záměru. Ve svých začátcích, v pozici manažera klastru, jsem udělal jednu obrovskou chybu. Snažil 
jsem se přizpůsobit vyhlášenou výzvu, o které jsem si myslel, že je vhodná pro náš projektový záměr „ohnout“ (přizpůsobit) co 
nejvíce projektovému záměru. Až posléze jsem pochopil, že chci – li být úspěšný žadatel, není tato cesta možná a jediným řešením 
je, se na celý problém dívat z opačného konce – myšlenku a cestu k cíli přizpůsobit podmínkám, které připravil poskytovatel 
dotace. Častokrát to není možné, protože podmínky dotačního titulu jsou striktně dané a jsou neslučitelné se záměrem. Pak je 
nutné hledat jiný dotační titul, nebo záměr realizovat – financovat prostřednictvím jiných nástrojů trhu – úvěr, vlastní zdroje, 
vytvoření jiného konsorcia apod. V průběhu let jsem zjistil, že mne oslovuje celá řada lidí, která výše zmíněné nechce, nebo 
neumí pochopit. S těmito jsme nenašli společnou řeč. 

Oproti tomu jsem se v průběhu let setkal s celou řadou lidí, se kterými jsme navázali úspěšnou spolupráci, která častokrát trvá 
do dnešních dnů. Jestliže se podařilo tvůrce myšlenky přesvědčit na to, aby se na projektový záměr podíval optikou popsanou 
výše, pak už realizace zbývajících třech bodů popsaných výše v rámci první etapy, byla hračka a podaný projektový záměr byl 
schválen k financování ze strany poskytovatele dotace. Zmíním pouze bod 3 vytvoření konsorcia – po letech fungování v tomto 
oboru povětšinou sáhnu při výběru partnerů po prověřených partnerech z předchozí spolupráce, případně dám na kladné 
doporučení těchto partnerů. 

PŘÍPRAVA DOTAČNÍCH PROJEKTŮ
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PŘÍPRAVA DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

V úvodu jsem zmínil, že na psaní projektů máme profesionály. Vybrat si vhodnou společnost v oblasti dotačního poradenství 
je rovněž klíčové. Jako profesionál se prezentuje řada společností. Osobně se nezabývám „přetavením“ projektového záměru 
do projektové žádosti, protože v tom určitě nejsem nejlepší, ale našel jsem si partnery, se kterými dlouhodobě spolupracuji a u 
kterých vím, že pokud budou zpracovávat projektovou žádost, nejen, že ji zpracují, jak nejlépe budou moci, ale zároveň budou 
také přemýšlet nad podmínkami, které musí být vydefinovány při její tvorbě a následně splněny při realizaci projektu. Za ta 
léta jsem se setkal se spoustou „prodejců dotací“, kteří zdůrazňují pouze procento úspěšnosti podaných a schválených dotací, 
ale již se nezmiňují o podmínkách, které následně musí příjemce dotace splnit a častokrát to není ani možné. Tito prodejci 
dotací zaslepeni vidinou úspěšného schválení dotace a inkasa success fee za zpracování projektové žádosti, vystaví příjemce 
dotace úmyslně splnění častokrát nesplnitelných podmínek. Mé doporučení proto zní, dejte na doporučení některého ze svých 
partnerů, vyberte si profesionála a nenechte se „chytit“ prodavači dotací. Jestliže budete respektovat výše uvedené doporučení, 
i druhá etapa – realizace projektu bude příjemnější a budete se moci soustředit na výsledek projektu a ne pouze na splnění 
podmínek poskytnutí dotace.

Závěrem mě napadá ještě jedno doporučení, které jsem nakousnul ve svých předchozích řádcích. Nehrňte se do realizace 
projektu pouze pro to, že je možné na projekt získat dotaci. O projektovém záměru a jeho nutnosti a důležitosti jej realizovat, 
musíte být přesvědčeni bez ohledu na to, jestli dotaci získáte, či nikoli. Dotace by měla být pouze pomyslnou třešničkou na 
dortu, která může posunout celý projektový záměr do nové dimenze a posune Vaše podnikání dále.

ING. JAN POLEDNÍK
výkonný manažer klastru

1. ZÁKLADNÍ MYŠLENKA 

2. NALEZENÍ VHODNÉ
DOTAČNÍ VÝZVY 3. SESTAVENÍ KONSORCIA 4. PROJEKTOVÁ ŽÁDOST 5. REALIZACE PROJEKTU
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VĚDECKÁ RADA

prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Akademický pracovník

VŠB-TU Ostrava
Fakulta stavební
Katedra pozemního stavitelství

tel.: +420 597 321 306
e-mail: darja.kubeckova@vsb.cz

doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.     
Akademický pracovník

VŠB-TU Ostrava
Fakulta stavební
Katedra konstrukcí

tel.: + 420 597 321 302
e-mail: antonin.lokaj@vsb.cz

doc. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Akademický pracovník

VŠB-TU Ostrava
Fakulta stavební
Katedra stavební mechaniky

tel.: + 420 597 321 321
e-mail: jiri.brozovsky@vsb.cz
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VĚDECKÁ RADA

doc. Dr. Ing. Pavel Král
     Akademický pracovník
      

Mendelova univerzita v Brně
    Lesnická a dřevařská fakulta
     Ústav nauky o dřevě

tel.: + 420 545 134 160
e-mail: kral@mendelu.cz

doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová
Akademický pracovník

Mendelova univerzita v Brně
    Lesnická a dřevařská fakulta
 Ústav dřevařských technologií
      

tel.: +420 545 134 086
e-mail: havirova@mendelu.cz

Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
  Akademický pracovník

Mendelova univerzita v Brně
    Lesnická a dřevařská fakulta

Ústav inženýrských staveb, tvorby  a ochrany krajiny
      

tel.: +420 545 134 010
e-mail: pavla.kotaskova@mendelu.cz
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REDAKČNÍ RADA

Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Akademický pracovník

VŠB-TU Ostrava
Fakulta stavební
Katedra konstrukcí

tel.: +420 596 991 375
e-mail: kristyna.vavrusova@vsb.cz

Ing. Jiří Labudek, Ph.D.
Akademický pracovník

VŠB-TU Ostrava
Fakulta stavební
Katedra prostředí staveb a TZB

tel.: +420 597 321 975
e-mail: jiri.labudek@vsb.cz

Ing. Miroslav Vacula
Vedoucí vývoje 

CIDEM Hranice, a.s.,
divize CETRIS

tel.: +420 581 676 393
e-mail: vacula@cetris.cz
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REDAKČNÍ RADA

Ing. Jitka Čechová
 Akademický pracovník

Mendelova univerzita v Brně
    Lesnická a dřevařská fakulta
   Ústav základního zpracování dřeva
       

tel.: +420 545 134 162
     e-mail: cech@mendelu.cz

Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
Akademický pracovník

Mendelova univerzita v Brně
    Lesnická a dřevařská fakulta
      Ústav techniky

tel.: +420 545 134 155
e-mail: jan.kleparnik@mendelu.cz

Ing. Pavla Mocová Ph.D.
Akademický pracovník

Mendelova univerzita v Brně
    Lesnická a dřevařská fakulta
    Ústav dřevařských technologií

tel.: +420 545 134 013
e-mail: pavla.mocova@mendelu.cz
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NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY

INOVAČNÍ VOUCHERY – VÝZVA IV

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkuše-
ben.

Vyhlášení programu: 2. 1. 2019 - 30. 6. 2020

Výše podpory:
• podpora je poskytována do maximální výše 85 % z prokázaných ZP v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v 
efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha
• v ostatních případech je podpora poskytována do maximální výše 75 % z ZP
• minimální absolutní dotace pro jeden projekt činí 50 000 Kč
• maximální absolutní dotace pro jeden projekt činí 299 999 Kč

Kdo může dotaci získat:
• malé a střední podniky

Na co se dotace vztahuje: 
Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akre-
ditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.

Základní podmínky:
Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a vý-
zkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst 
interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti 
MSP.

Způsobilé výdaje:
Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, 
ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, 
modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem 
nebo zaváděním nového produktu (výroku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, 
parametrů, apod.

Požadavky na žadatele:
• projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
• rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), ale skutečné místo realizace projektu
• každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 3 projekty (tzn. tři aktivní žádosti o podporu) na jedno IČ; nicmé-
ně každý projekt musí tvořit samostatný ucelený celek; projekty na sebe nemohou navazovat
• žadatel musí náklady napříč podanými projekty sčítat; sčítají se předpokládané hodnoty obdobných, spolu souvisejících 
dodávek či služeb, které hodlá příjemce pořídit v průběhu podávaných projektů; shodné i obdobné činnosti či nerozdělitelné 
služby realizované v rámci podaných projektů musí vždy být chápány jako jedna zakázka („princip účelu“); realizuje-li jeden 
poskytovatel služby/dodavatel více zakázek, je na ně zpravidla pohlíženo jako na jednu zakázku
• žadatel je registrován jako poplatník daně z příjmu v některém z členských států EU, a to nejméně po dobu dvou zavřených 
daňových období předcházejících datu podání 
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NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY

INOVAČNÍ VOUCHERY COVID-19 – VÝZVA V

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akre-
ditovaných laboratoří. 

Vyhlášení programu: 
17. 4. 2020 – 31. 12. 2020

Výše podpory:
50 a 85 % způsobilých výdajů
  
Kdo může dotaci získat:
• malé a střední podniky

Na co se dotace vztahuje:
poradenské, expertní a podpůrné služby zaměřené na:
• měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, 
technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, apod

Základní podmínky:
Cílem výzvy Inovační vouchery COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou 
podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího 
šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.
• dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 999 999 Kč
• podpora je poskytována v režimech 50 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů
• pro výši ZV od 58 824 do 498 823 Kč činí míra podpory 85 %
• pro výši ZV od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč činí míra podpory 50 %

Požadavky na žadatele:
• projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
• každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 3 projekty
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NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY

TECHNOLOGIE COVID-19 – VÝZVA XII

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Vyhlášení programu: 
4. 5. 2020 –  5. 6. 2020

Výše podpory: 
50 % způsobilých výdajů

Kdo může dotaci získat:
• malé a střední podniky

Na co se dotace vztahuje:
• produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany
• likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce

Základní podmínky:
Cílem výzvy COVID-19 je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti produkce 
zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti koronavi-
rové infekci.
• dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč
• v žádosti o podporu bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 50 % způsobilých výdajů pro MSP
• v případě požadované dotace v žádosti o podporu 250 tis. – 2,5 mil. Kč (včetně) není kladen požadavek na historii společnosti

Požadavky na žadatele:
• projekt nebyl zahájen před datem 1. 2. 2020
• projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
• každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 1 projekt
• projekt musí být jedno-etapový
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NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY

NEMOVITOSTI – CESTOVNÍ RUCH – VÝZVA IV

Modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield.

Zahájení programu: 
16. 9. 2019 – 31. 5. 2020

Výše podpory:
• dotace 1 mil. – 100 mil. Kč
• max. výše podpory: malý podnik 45% ZV, střední podnik 35% ZV

Kdo může dotaci získat:
• malé a střední podniky (MSP)

Na co se dotace vztahuje:
Rekonstrukce objektu a odůvodněné související infrastruktury – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně 
dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených 
v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1 část A); v případě současných přístaveb a dostaveb takto definovaných 
(nevyhovujících) objektů, které vyžadují zábor zemědělského půdního fondu, bude podpora poskytnuta jen při vyloučení ne-
gativních environmentálních vlivů a v souladu s udržitelnou výstavbou budov – závazek úspěšné certifikace dle BREEAM nebo 
LEED; výstupem projektů tak bude nově zrekonstruovaná a vybudovaná podnikatelská multifunkční infrastruktura cestovního 
ruchu, výsledkem aktivit specifického cíle bude růst celkové rozlohy regenerovaných lokalit využitelných pro podnikatelské 
aktivity MSP a v tomto typu projektu doprovodně i vytvoření nových pracovních míst.

Základní podmínky:
Cílem Výzvy IV je výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které bu-
dou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být 
v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 
% způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje:
• dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, 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; náklady související s technickým vybavením rekonstruovaných nemovitostí, resp. 
objektů, jež jsou součástí předloženého projektu
• další náklady související se stavbou nebo umístěním a instalací technologií, které budou zahrnuty do dlouhodobého 
hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací 
projektu)

Požadavky na žadatele:
• projekt musí být realizován na území vymezeném Přílohou č. 8 Výzvy
• žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován a na 
vyzvání je povinen tato práva doložit nejpozději v době podání schválení 1. Žádosti o platbu v 1. stupni
• místo realizace projektu může být pouze jedno na jeden projekt
• každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 3 projekty (tzn. tři aktivní Žádosti o podporu)
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NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU – VÝZVA VI

Partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných  
znalostí.

Zahájení programu: 
1. 4. 2020 – 10. 9. 2020

Kdo může dotaci získat:
• malé a střední podniky
• znalostní organizace

Na co se dotace vztahuje:
• vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalos-
tí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup
• podmínkou je zaměření na minimálně jednu z následujících aktivit
a) zlepšení výrobních procesů
b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně 
designu
c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Základní podmínky:
Výzva směřuje na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a 
urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.
• dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč
• dotace bude poskytována do maximální výše    70 % pro všechny typy žadatelů

Způsobilé výdaje:
• pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál
• pro ZO: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím
• ZO může dále uplatnit nepřímé (režijní) výdaje. Způsobilé výdaje pro nepřímé výdaje jsou: osobní náklady administrativních 
pracovníků, náklady na využití zařízení znalostní organizace, účetnictví, síťové dodávky, apod.

Požadavky na žadatele:
• každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 2 projekty
• projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
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NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY

SLUŽBY INFRASTRUKTURY – VÝZVA VII

Výstavba, provoz či rozšíření provozní infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra).

Zahájení programu: 
20. 3. 2020 – 30. 8. 2020

Výše podpory:
Pro aktivitu A:
• dotace na projekt příjemci poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 15 mil. Kč.
• dotace na služby pro konečného příjemce – konkrétního MSP je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do 
výše 250 tis. Kč.

Pro aktivity B, C a D:
• 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce
• 5 – 200 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce
 
Kdo může dotaci získat:
• malé, střední i velké podniky
• žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

Na co se dotace vztahuje:
• poskytování služeb inovačním podnikům (A)
• provozování inovační infrastruktury (B)
• rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií (C)
• výstavba nové sdílené inovační infrastruktury (D)

Základní podmínky:
Cílem výzvy je prostřednictvím podpory zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení inten-
zity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým 
sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Způsobilé výdaje:
V rámci aktivity A:
• osobní náklady spojené s poskytováním poradenských služeb konečným příjemcům
• nákup externích poradenských služeb
• marketing a propagace
• režijní náklady

V rámci aktivit B, C a D:
• dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek
• provozní náklady, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, apod.
• náklady na povinnou publicitu projektu
• projektová dokumentace

Požadavky na žadatele:
• každý žadatel o podporu (1 IČ) je v rámci podporované aktivity A oprávněn předložit
maximálně jeden projekt
• každý žadatel (1 IČ) je v rámci podporovaných aktivit B, C a D oprávněn předložit
maximálně dva projekty
• projekt musí být realizován na území ČR mimo území NUTS 2 Praha
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NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY

TECHNOLOGIE - VÝZVA XI (PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY)

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Zahájení programu:
9. 3. 2020 – 25. 5. 2020 

Výše podpory:
• dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1,5 mil. Kč
• v žádosti o podporu bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 45 % z prokázaných způsobilých výdajů

Kdo může dotaci získat:
• malé podniky

Na co se dotace vztahuje:
Podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 
(včetně), a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Základní podmínky:
Cílem Výzvy je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji 
regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Způsobilé výdaje:
• dlouhodobý hmotný majetek
• dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a 
SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Požadavky na žadatele:
• projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
• každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
• podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení
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NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - VÝZVA V

Výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů.

Zahájení programu: 2. 9. 2019 – 30. 6. 2020

Výše podpory:
V případě vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících bioplynových stanic – aktivita d) – vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících 
bioplynových stanic:
• je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
• je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 45 % ZV

V případě opatření týkající se podporovaných aktivit a), b), c), e), f) a g) – VTE, TČ, termické solární systémy, 
KVET z biomasy, výtopen z biomasy a MVE:
• je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV
• je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV
V případě technologie VTE dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR a 
v případě ostatních aktivit je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše plánované alokace dané aktivity 
viz kapitola 7.2 Výzvy.

Kdo může dotaci získat:
Malé a střední podniky, které se hodlají soustředit/již soustředí na oblast výroby energie z OZE; žadatelem mohou být i podni-
ky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Na co se dotace vztahuje:
a) výstavba větrných elektráren
b) instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel
c) instalace solárních termických systémů
d) vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě 
elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových 
stanic do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla 
dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií
e) výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice 
včetně
f ) výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice 
g) výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Základní podmínky:
Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zaří-
zení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Způsobilé výdaje:
• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Požadavky na žadatele:
• projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
• podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým 
příkonem vyšším než 20 MW
• vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu
• v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 12 Žádostí o podporu



18

NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY

SMART GRIDS - VÝZVA V

Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům.

Zahájení programu: 1. 10. 2019 – 30. 6. 2020

Výše podpory:
• míra podpory: podpora je poskytována až do výše 40 % ZV
• míra podpory na Posudek přínosů aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách je poskytována až do výše 40 
% ZV (v režimu de minimis)
• maximální a minimální výše dotace: minimálně ve výši 0,3 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč

Kdo může dotaci získat:
Malé a střední podniky (MSP) a velké podniky; žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Na co se dotace vztahuje:
Komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních sou-
stavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků 
řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběra-
teli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

Základní podmínky:
Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení 
se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů ener-
gie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR.

Způsobilé výdaje:
• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
• posudek přínosů a projektová dokumentace v režimu de minimis, dle Nařízení Komise 1407/2013

Požadavky na žadatele:
• projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
• projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu
• žadatel musí mít nabytá vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován, doložením,  
že je držitelem licence na distribuci elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (EZ)
• projekt musí být realizován v distribuční soustavě, jejíž provozovatel nemá k distribuční soustavě připojeno více než 90 000 
odběrných míst zákazníků
• v rámci projektu lze uplatnit více míst realizace projektu
• stavba je považována za dokončenou, jsou-li dokončeny všechny dílčí stavební objekty a technologické soubory stavby; 
stavební objekt je považován za dokončený, je-li protokolárně převzat a je-li k němu vydán pravomocný kolaudační souhlas, 
příp. povolení ke zkušebnímu provozu/povolení k předčasnému užívání stavby, jsou-li tato správní rozhodnutí vydávána, nebo 
předávací protokol stavby či jiné dokumenty 
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NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY

ÚSPORY ENERGIE – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE 
PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU – VÝZVA III

Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Zahájení programu: 
13. 1. 2020 – 31. 8. 2020

Výše podpory:
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč.
• malý podnik – 80 % ZV
• střední podnik – 70 % ZV
• velký podnik – 60 % ZV

Kdo může dotaci získat:
• malé a střední podniky
• velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma  
zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu 
(SGEI) od svého zřizovatele

Na co se dotace vztahuje:
Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace
elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku.

Základní podmínky:
Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora 
opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovol-
taických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Způsobilé výdaje:
• dlouhodobý hmotný majetek
• dlouhodobý nehmotný majetek
• projektová dokumentace dle Přílohy č. 2
• inženýrská činnost

Požadavky na žadatele:
• projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
• v rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže poměrnou dobu ročního využití
instalovaného výkonu alespoň ve výši 860 hodin/rok
• na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) lze podat maximálně 20 žádostí o podporu
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NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY

ÚSPORY ENERGIE – VÝZVA V

Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.

Zahájení programu: 
16. 9. 2019 – 30. 6 2020

Výše podpory:
• dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR
• míra podpory u projektu:
a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV
• míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového 
řízení:
a) je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV
b) je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV
c) je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV

Kdo může dotaci získat:
malé, střední a velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu

Na co se dotace vztahuje:
• modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 
hospodářstvích výrobních závodů
• zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením 
systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
• modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
• modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
• realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výmě-
na a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace 
vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
• využití odpadní energie ve výrobních procesech
• snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti účinnosti výrobních a technologických procesů mimo 
opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy
• instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
• instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem 
na jeho provozní podmínky
• instalace akumulace elektrické energie
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Základní podmínky:
Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření při-
spívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Způsobilé výdaje:
• dlouhodobý hmotný majetek a nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného 
majetku)
• inženýrská činnost
• energetický posudek
• projektová dokumentace
• náklady na organizaci výběrového řízení

Požadavky na žadatele:
• projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha
• v rámci výzvy nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu energie
• podpořeny nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a monovýro-
by tepla, která využívá jako palivo uhlí nebo spoluspalování uhlí a biomasy
• projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.
• v případě, že výrobna elektřiny z KVET a fotovoltaických systémů je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí 
dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozova-
né výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny
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ÚSPORY ENERGIE V SZT - VÝZVA IV

Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a 
tepla.

Zahájení programu: 
8. 1. 2020 – 1. 3. 2021

Výše podpory:
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. Základní míra podpory je 40 
%, malý podnik má bonus 10 % a střední podnik má bonus 5 %.
Míra podpory:
• malý podnik – až 50 % ZV
• střední podnik – až 45 % ZV
• velký podnik – až 40 % ZV

Kdo může dotaci získat:
• malé, střední a velké podniky
• veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s  majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu
• fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence 
na rozvod tepelné energie

Na co se dotace vztahuje:
• výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií
• rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií
• instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí
• instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek
• instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV
• instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn

Základní podmínky:
Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití 
kombinované výroby elektřiny a tepla.

Způsobilé výdaje:
• výdaje na stavbu a technologická zařízení
• dlouhodobý hmotný majetek
• dlouhodobý nehmotný majetek
• projektová dokumentace
• inženýrská činnost
• energetický posudek

Požadavky na žadatele:
• projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
• jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 8 žádostí o podporu
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NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – DRUHOTNÉ SUROVINY – VÝZVA V

Zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Zahájení programu: 
6. 1. 2020 – 28. 6. 2020

Výše podpory:
• minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální do výše 70 mil Kč

Míra podpory:
• malý podnik – 45 % ZV
• střední podnik – 35 % ZV
• velký podnik – 25 % ZV

Kdo může dotaci získat:
• malé a střední podniky a velké podniky
• žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100% veřejným sektorem.

Na co se dotace vztahuje: 
- zavádění inovativních technologií
• k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití
• kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
• na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin

Základní podmínky:
Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativ-
ních technologií v oblasti využití druhotných surovin.

Způsobilé výdaje:
• dlouhodobý hmotný majetek
• dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Požadavky na žadatele:
• projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
• jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádosti o dotaci
• při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení 
Technology Readiness Level
• podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity
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NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – ELEKTROMOBILITA – VÝZVA V

Zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Zahájení programu: 
6. 1. 2020 – 28. 6. 2020

Výše podpory:
• minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis
Míra podpory pro kategorie vozidel M1
• malý podnik – 30 % ZV
• střední podnik – 25 % ZV
• velký podnik – 20 % ZV
Míra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2
• malý podnik – 40 % ZV
• střední podnik – 35 % ZV
• velký podnik – 30 % ZV

Kdo může dotaci získat:
malé, střední a velké podniky

Na co se dotace vztahuje: 
• pořízení elektromobilu
• BEV – bateriové elektrické vozidlo
• EREV – Extended Range Electric Vehicle
• pořízení neveřejných nabíjecích stanic

Základní podmínky:
Cílem Výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativ-
ních technologií v oblasti elektromobility.

Způsobilé výdaje:
• dlouhodobý hmotný majetek
• dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Požadavky na žadatele:
• projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
• jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádostí o dotaci
• k poslední předkládané žádosti o platbu bude vyžadováno předložení C.O.C. listu nebo kopie velkého technického průkazu 
pořizovaného vozu prokazující kapacitu baterie/provozní parametry pořizovaného silničního vozidla
• při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení 
Technology Readiness Level
• podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity
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NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – AKUMULACE ENERGIE – VÝZVA V

Zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Zahájení programu: 
6. 1. 2020 – 28. 6. 2020

Výše podpory:
Minimální výše dotace 300 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis.
Maximální míra podpory:
• malé podniky – 80 % ZV
• střední podniky – 70 % ZV
• velké podniky – 60 % ZV

Kdo může dotaci získat:
• malé a střední podniky a velké podniky
• žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem

Na co se dotace vztahuje: 
inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Základní podmínky:
Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním 
inovativních technologií v oblasti nakládání s energií.

Způsobilé výdaje:
• dlouhodobý hmotný majetek
• dlouhodobý nehmotný majetek

Požadavky na žadatele:
• projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
• při hodnocení míry inovativnosti, respektive způsobilosti projektu do tohoto specifického cíle bude aplikováno hodnocení 
Technology Readiness Level
• podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity
• jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) může podat maximálně 10 žádosti o dotaci
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