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DOTAČNÍ INFO K 11. 12. 2020 

 

OPŽP 

Výzva č. 155 
  
Alokace:  50 000 000 Kč 
 
Příjemci podpory:  

➢ kraje 

➢ obce a města 

➢ svazky obcí 

➢ městské části hl. m. Prahy 

➢ organizační složky státu 

➢ státní podniky 

➢ státní organizace 

➢ příspěvkové organizace 

➢ veřejné výzkumné instituce 

➢ veřejnoprávní instituce 

➢ vysoké školy a školská zařízení 

➢ nestátní neziskové organizace 

➢ církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

➢ obchodní společnosti a družstva 

➢ podnikatelské subjekty 

➢ fyzické osoby - podnikající 

 

Podání žádosti od   15. 12. 2020 
Podání žádosti do   30. 6. 2021 
 
Popis podporovaných projektů a aktivit: 

➢ aktivita 3.4.2 – realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik 
 
Více informací: 
https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=167 
 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Úspory energie s EPC – VI. Výzva 
 
Žadatel: 

➢ malé a střední podniky 

➢ velké podniky 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=167
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Podporované aktivity: 

a) Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických 
hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,  

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě 
včetně příslušného softwaru),  

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu ve-
doucí ke zvýšení její účinnosti,  

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady za-
staralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED),  

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (za-
teplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření 
mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s re-
kuperací odpadního tepla),  

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech,  

g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologic-
kých procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy,  

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čer-
padla a fotovoltaické systémy,  

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro 
vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky  

j) instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém 
hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mi-
mo uhlí, LTO, TTO). 

 
 
Příjem předběžných žádostí od   8. 12. 2020 
Podání předběžných žádosti do   31. 3. 2021 
 
Příjem žádostí od     1. 4. 2021 
Podání žádosti do                30. 9. 2021 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/vi--vyzva-uspory-energie-s-epc--258348/ 
 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020 

 
Cíl podprogramu: 
Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území zabezpe-
čovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsled-
ky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. 
 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vi--vyzva-uspory-energie-s-epc--258348/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vi--vyzva-uspory-energie-s-epc--258348/
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Oprávněný žadatel:  
➢ obec   
➢ kraj  

 
Alokace výzvy:  500 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   4. 12. 2020 
Podání žádosti do   12. 2. 2021 

 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/obnova-obecniho-a-krajskeho-

majetku-po-zivelni-(1) 

 

 

Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů 

 
Cíl podprogramu: 
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit 
atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený roz-
voj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a ob-
čanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.  
 
Dotace je poskytována na opravy komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové ka-
lamity. 
 
Oprávněný žadatel:  

➢ obec Moravskoslezského, Olomouckého nebo Zlínského kraje, která náleží do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností dle přílohy č. 3 výzvy.  

➢ Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument 
 
Alokace výzvy:  140 000 000 Kč 
 
Příjem žádostí od   4. 12. 2020 
Podání žádosti do   12. 2. 2021 

 
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-vladou-doporucenych-

projektu-v-oblasti-roz 

 

 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelni-(1)
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/obnova-obecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelni-(1)
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-vladou-doporucenych-projektu-v-oblasti-roz
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-vladou-doporucenych-projektu-v-oblasti-roz

