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DOTAČNÍ INFO K 9. 10. 2020 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Technologie – XIII. výzva 
 
Žadatel: 

➢ malé a střední podniky 

 

Podporované aktivity: 
Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální 
transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, 
která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním sys-
témem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo 
většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, 
finance, personalistika atd.  
V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna ta-
kový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.  
 
Příjem žádostí od   2. 12. 2020 
Podání žádosti do   2. 3. 2021 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/vyzva-xiii--programu-podpory-technologie--257106/ 
 

 

Smart Grids I. – VI. výzva 
 
Žadatel: 

➢ malé a střední podniky 

➢ velké podniky 

➢ žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem 

 

Podporované aktivity: 
Podporovanými aktivitami jsou komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a za-
vádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dál-
kově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a 
výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu 
mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické 
energie v distribučních soustavách.  
 
Specifikace jednotlivých aktivit:  
Komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace 
provozu v distribučních soustavách  
V rámci projektů budou podporovány následující dílčí aktivity, které mohou být doplněny podpůr-
nými činnostmi:  

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vyzva-xiii--programu-podpory-technologie--257106/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vyzva-xiii--programu-podpory-technologie--257106/
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➢ Nasazení dálkově ovládaných úsekových odpínačů a vypínačů na vedeních vn.  
➢ Realizace dálkově ovládaných distribučních stanic vn/nn.  
➢ Doplnění stávajících úsekových odpínačů/vypínačů a distribučních stanic o dálkové ovládá-

ní.  
➢ Nasazení zařízení pro dálkové sledování a vyhodnocování klimatických vlivů s následnou au-

tomatizací prvků distribuční soustavy.  
➢ Nasazení inteligentních prvků pro řízení a automatizaci vícenapáječové sítě vn.  
➢ Nasazení distribučních transformátorů s automatickou regulací pod zatížením.  
➢ Osazení linkových kondicionérů na vedeních nn.  
➢ Nasazení automatického řízení úrovně napětí  
➢ Realizace systému regulace jalového výkonu výroben na hladině vn a nn.  
➢ Nasazení automatického snížení přetoků jalového výkonu do nadřazené soustavy.  
➢ Realizace technologie inteligentního měření na hladině nn včetně komunikačních jednotek, 

odečtové centrály a úprav technického dispečinku.  
➢ Implementace řídicího systému lokální bilance včetně analýzy, predikce a algoritmizace 

chování portfolia odběrných míst pro úpravu logiky spínání řiditelné zátěže u odběratelů.  
➢ Osazení technologie pro měření kvality na distribučních stanicích vn/nn, uzlových a vybra-

ných koncových odběrných a předávacích místech.  
 
Mezi podpůrné činnosti patří zajištění dálkového ovládání a komunikace tzn. tyto technologie: 
Dálkové ovládání silových prvků, RTU (komunikační řídící jednotky), osazení měřícími senzory, 
součtové elektroměry, indikátory poruchových proudů, nadproudů a zemních spojení, datové kon-
centrátory, komunikační jednotky a infrastruktura, zajištění napájení, modernizace technického 
dispečinku, implementace a úpravy IT systémů, routery, SW infrastruktura pro sběr a vyhodnocení 
dat. 
 
Příjem žádostí od   30. 10. 2020 
Podání žádosti do   25. 2. 2021 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-
2020/smart-grids-i-distribucni-site---vi--vyzva---257128/ 
 

 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

COVID - Ubytování 
 
Věcné zaměření výzvy a účel dotace  
Podpora odvětví cestovního ruchu, respektive provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení na 
území ČR, zasažených důsledky opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Podpora je zaměřena 
na posílení likvidity, zachování provozu těchto zařízení a udržení nabídky stávajících služeb a pra-
covních míst. Podpora bude mít pozitivní vliv na rozvoj odvětví.  

Účelem dotace je zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v ČR spojených s vyda-
nými usneseními vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.  
 
Oprávněný/způsobilý žadatel: 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/smart-grids-i-distribucni-site---vi--vyzva---257128/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/smart-grids-i-distribucni-site---vi--vyzva---257128/
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Oprávněným žadatelem je subjekt, který:  
a) je fyzickou osobou, která byla ke dni 14. března 2020 daňovým:  

➢ rezidentem České republiky, nebo  

➢ b) nerezidentem České republiky, který předpokládá, že splní všechny podmínky pro uplat-
nění snížení daně za zdaňovací období roku 2020 podle § 35ba odst. 2 zákona o daních z 
příjmů;  

nebo je právnickou osobou, která ke dni 14. března 2020 byla daňovým rezidentem:  
➢ České republiky, nebo  

➢ jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru;  
b) provozuje živnost ubytovací služby na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání;  

c) provozuje na území České republiky hromadné/á ubytovací zařízení, které/á naplňuje/í vyhlášku 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 2 písm. c) a není/nejsou ve vlast-
nictví státu, kategorie:  

➢ hotel, motel, botel, kemp, hotel garni, penzion, kemp, chatové osady, turistické ubytov-
ny/hostely nebo nestátní lázeňská zařízení;  

d) provozuje na území České republiky hromadné/á ubytovací zařízení, které/á splňuje/í minimální 
parametry třídy ubytovacího zařízení, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, zejména dle § 43 a § 44 vyhlášky;  

e) má veškeré provozovny ubytovacích služeb, na které se vztahuje žádost o dotaci, označeny v 
souladu s § 17, odst. 8, písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném 
znění;  

f) plní nebo se zaváže plnit povinnost zpravodajské jednotky v souladu s § 2 odst. i a j zákona č. 
89/1995 Sb. o státní statistické službě v platném znění, respektive dle vyhlášky č. 293/2019 Sb., o 
Programu statistických zjišťování na rok 2020;  
 
Alokace výzvy:  3 310 384 320 Kč 
 
Příjem žádostí od   11. 9. 2020 
Podání žádosti do   30. 10. 2020 
 

  
Více informací: 
https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani 

 

Ministerstvo kultury 

Konkurz Ministerstva kultury na podporu významných kulturních aktivit s náboženskou temati-

kou pro církve a náboženské společnosti a pro spolky v roce 2021 

Žadatel: 

Církve a náboženské společnosti a spolky – na projekty významných kulturních aktivit náboženské-

ho charakteru. 

 

https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/covid-ubytovani
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Konkurz je určen: 

1) na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností, které jsou regis-

trované v ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 

náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společ-

nostech), v platném znění. 

 

2) na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit spolků, které jsou zapsané 

ve veřejném spolkovém rejstříku vedeném soudy a které na území ČR vyvíjejí činnost v oblasti ná-

boženské a nábožensko-kulturní.   

 

Předmětem projektů mohou být buď jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání na pout-

ních místech) nebo činnosti (např. koncertní cykly, pravidelná setkávání duchovně-kulturního cha-

rakteru), které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou oblast vymezenou činností registro-

vaných církví a náboženských společností. 

 

Vzhledem k omezené výši finančních prostředků budou preferovány projekty s nadregionální a 

celostátní působností určené široké veřejnosti, dále pak akce spojené s významnými výročími. Pre-

ferovány budou akce tzv. živé kultury před odbornými publikacemi, informačními věstníky, časopi-

sy apod. V rámci grantu nejsou podporovány aktivity čistě vzdělávacího charakteru. Dotace se po-

skytují pouze na akce neinvestiční povahy. 

 

Přihlášky do konkurzu - nejpozději do 30. 10. 2020 

Více informací: 

https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-28.html 

 

Moravskoslezský kraj 

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském 

kraji na rok 2021 

 

Jednotlivé dotační tituly: 
 
Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí  
Jedná se především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo 
památkově chráněné nemovitosti.  
 
Restaurování kulturních památek  
Jedná se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly vý-
tvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách 
zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně – vzdělávací nebo náboženské účely.  
 

https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-28.html
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Vymezení okruhu příjemců: 
Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze vlastníkům kulturních památek nebo památkově 
chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje (příjemci dotace mu-
sí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje s výjimkou restaurátorských prací prová-
děných v dílně restaurátora). Dotace v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních 
památek nebo památkově chráněných nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo 
České republiky. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí 30. 11. 2020 
Datum ukončení příjmu žádostí   4. 1. 2021 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-

chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151795/ 

 

 

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2021 

 

Cíle a priority programu: 
Cílem dotačního programu je podpořit Turistická informační centra v Moravskoslezském kraji jako 
jedna z hlavních informačních míst pro turisty v těchto aktivitách: 

1. řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření dat 
moderními technologiemi (hlavní cíl dotačního programu), 

2. rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic 
pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola, 

3. tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplex-
ních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje, 

4. zkvalitňování poskytovaných služeb turistickými informačními centry. 

Vymezení okruhu příjemců: 

1. Příjemcem podpory jsou certifikovaná turistická informační centra na území Moravskoslez-
ského kraje  

2. Právní formy: právnické osoby, podnikající fyzické osoby. Oprávněným příjemcem dotace 
není obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) záko-
na č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí 
jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. 

3. V případě existence více poboček jednoho TIC si může TIC podat pouze jednu žádost 
o dotaci. Výstupy mohou však být použity pro kteroukoliv pobočku TIC. 

4. TIC doloží spolu s žádostí o dotaci také osvědčení o certifikaci jednotné klasifikace TIC ČR 
vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2021 nebo kopii žádosti o udělení 
certifikace jednotné klasifikace TIC ČR pro rok 2021, pokud certifikát pro tento rok nevlast-
ní. Prostá kopie certifikátu "Jednotné klasifikace TIC ČR" pro rok 2021 bude součástí závě-
rečného vyúčtování dotace. 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151795/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-obnovy-kulturnich-pamatek-a-pamatkove-chranenych-nemovitosti-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2021-151795/
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Datum zahájení příjmu žádostí 4. 1. 2021 
Datum ukončení příjmu žádostí   15. 1. 2021 
 
Více informací: 
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-turistickych-informacnich-center-v-

moravskoslezskem-kraji-v-roce-2021-151157/ 

 

 

 

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-turistickych-informacnich-center-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2021-151157/
https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-turistickych-informacnich-center-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2021-151157/

