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DOTAČNÍ INFO K 26. 8. 2022 

OPŽP 

4. Výzva  - Udržitelné nakládání s odpady 

 
Příjemci podpory:  

➢ Obce 
➢ Dobrovolné svazky obcí 
➢ Městské části hl. města Prahy 
➢ Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 

Podání žádosti od   7. 9. 2022 
Podání žádosti do            31. 12. 2023 
 
Popis podporovaných aktivit: 
Opatření 1.5.5 – Výstavba a modernizace sběrných dvorů 
Opatření 1.5.7 – Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren 
odpadních vod 
Opatření 1.5.8 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 
  

Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/4-vyzva/ 
 

 

9. výzva – Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře 

 
Příjemci podpory:  

➢ Kraje 

➢ Obce 

➢ Státní podniky 

➢ Organizační složky státu 

➢ Dobrovolné svazky obcí 

➢ Veřejnoprávní instituce 

➢ Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 

➢ Veřejné výzkumné instituce 

➢ Vysoké školy, školy a školská zařízení 

➢ Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti 

➢ Církve a náboženské společnosti 

➢ Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP) 

➢ Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 
 

Podání žádosti od   24. 8. 2022 
Podání žádosti do            31. 5. 2023 
  
Popis podporovaných aktivit: 
1.1.2 – Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů 
  

https://opzp.cz/dotace/4-vyzva/
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Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/9-vyzva/ 
 

 
10. výzva – Veřejné budovy v pasivním standardu 

 
Příjemci podpory:  

➢ Kraje 

➢ Obce 

➢ Státní podniky 

➢ Organizační složky státu 

➢ Dobrovolné svazky obcí 

➢ Veřejnoprávní instituce 

➢ Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 

➢ Veřejné výzkumné instituce 

➢ Vysoké školy, školy a školská zařízení 

➢ Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti 

➢ Církve a náboženské společnosti 

➢ Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP) 

➢ Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 
 
Podání žádosti od   24. 8. 2022 
Podání žádosti do            31. 5. 2023 
 
Popis podporovaných aktivit: 
Opatření 1.1.5 – Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní 
nebo plusové budovy 
  

Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/10-vyzva/ 
 

 
11. výzva – Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách 

 
Příjemci podpory:  

➢ Kraje 

➢ Obce 

➢ Státní podniky 

➢ Organizační složky státu 

➢ Dobrovolné svazky obcí 

➢ Veřejnoprávní instituce 

➢ Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 

➢ Veřejné výzkumné instituce 

➢ Vysoké školy, školy a školská zařízení 

➢ Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti 

➢ Církve a náboženské společnosti 

➢ Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP) 

https://opzp.cz/dotace/9-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/10-vyzva/
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➢ Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 
 

Podání žádosti od   24. 8. 2022 
Podání žádosti do            31. 5. 2023 
 

Popis podporovaných aktivit: 
Opatření 1.2.1 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy 
Opatření 1.2.2 – Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek sys-
témové energie ve veřejném sektoru 
  

Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/11-vyzva/ 
 

 

12. výzva – Stacionární zdroje znečišťování ovzduší 

 
Příjemci podpory:  

➢ Kraje 

➢ Obce 

➢ Státní podniky 

➢ Organizační složky státu 

➢ Dobrovolné svazky obcí 

➢ Veřejnoprávní instituce 

➢ Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 

➢ Veřejné výzkumné instituce 

➢ Vysoké školy, školy a školská zařízení 

➢ Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti 

➢ Církve a náboženské společnosti 

➢ Obchodní společnosti a družstva 

➢ Městské části hl. města Prahy 

➢ Fyzické osoby podnikající 
 

Podání žádosti od   17. 8. 2022 
Podání žádosti do            31. 7. 2023 
 

Popis podporovaných aktivit: 
Opatření 1.6.4 – Náhrada nebo rekonstrukce stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně rea-
lizace dodatečných technologií a změny technologických postupů  
 
Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/12-vyzva/ 
 

 

13. výzva – Systémy pro posuzování znečištění ovzduší 

 
Příjemci podpory:  

➢ Kraje 

➢ Obce 

https://opzp.cz/dotace/11-vyzva/
https://opzp.cz/dotace/12-vyzva/


4 

 

➢ Státní podniky 

➢ Organizační složky státu 

➢ Dobrovolné svazky obcí 

➢ Veřejnoprávní instituce 

➢ Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 

➢ Veřejné výzkumné instituce 

➢ Vysoké školy, školy a školská zařízení 

➢ Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti 

➢ Obchodní společnosti a družstva 

➢ Městské části hl. města Prahy 
 

Podání žádosti od   17. 8. 2022 
Podání žádosti do            31. 7. 2023 
 

Popis podporovaných aktivit: 
Opatření 1.6.5 – Pořízení a modernizace systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění 
ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů  
 
Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/13-vyzva/ 
 

 

14. Výzva  - Třídění a dotřiďování odpadů 

 
Příjemci podpory:  

➢ Kraje 

➢ Obce 

➢ Státní podniky 

➢ Organizační složky státu 

➢ Dobrovolné svazky obcí 

➢ Veřejnoprávní instituce 

➢ Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 

➢ Veřejné výzkumné instituce 

➢ Vysoké školy, školy a školská zařízení 

➢ Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti 

➢ Církve a náboženské společnosti 

➢ Obchodní společnosti a družstva 

➢ Městské části hl. města Prahy 

➢ Zájmová sdružení právnických osob 
 

Podání žádosti od   7. 9. 2022 
Podání žádosti do            30. 12. 2022 
 
Popis podporovaných aktivit: 
Opatření 1.5.6 – Podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních 
odpadů 
Opatření 1.5.9 – Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů 

https://opzp.cz/dotace/13-vyzva/
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Opatření 1.5.11 – Budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady 

  

Více informací: 
https://opzp.cz/dotace/14-vyzva/ 
 

 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Inovace – výzva I 
 
Žadatel: 

- malé, střední podniky nebo malé společnosti se střední tržní kapitalizací 

 
Podporované aktivity: 
a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)  
b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) 
 
Příjem žádostí od   1. 9. 2022 
Podání žádosti do   30. 11. 2022 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/inovace-_-vyzva-i--op-tak--
269229/ 
 

 
Úspory energie – výzva I 
 
Žadatel: 

➢ malý a střední podnik podle definice v Příloze I GBER nebo velký podnik, přičemž v oblasti 
železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem, a státní organizace 
(Správa železnic, státní organizace).  

 

Podporované aktivity: 
a) Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:  

➢ zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření 
mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků 
vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících 
prvků; 

➢ zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně 
rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru 
budovy);  

➢ zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách;  
➢ prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního pro-

středí (vegetační střechy a fasády).  
b) Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a 
biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čer-

https://opzp.cz/dotace/14-vyzva/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/inovace-_-vyzva-i--op-tak--269229/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/inovace-_-vyzva-i--op-tak--269229/
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padel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských 
provozů;  
c) Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hos-
podářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti;  
d) Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účin-
nosti;  
e) Využití odpadní energie;  
f) Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických 
procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2);  
g) Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě;  
h) Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby 
včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu. 
 
Příjem žádostí od   1. 9. 2022 
Podání žádosti do   30. 1. 2023 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/uspory-energie-_-vyzva-i---
269244/ 
 

 

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny - výzva I. 

 
Žadatel: 

➢ malý a střední podnik podle definice v Příloze I GBER nebo velký podnik 

 
Podporované aktivity  
Výstavba větrných elektráren. 
 
Příjem žádostí od   8. 9. 2022 
Podání žádosti do   1. 2. 2024 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/obnovitelne-zdroje-energie-_-
vetrne-elektrarny---vyzva-i---269253/ 
  

Aplikace – výzva I.  

 
Žadatel: 

➢ malý a střední podnik i velký podnik (pouze ve spolupráci s MSP) 

 
Podporované aktivity  
Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 GBER, kterým se 
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitř-
ním trhem. 
 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/uspory-energie-_-vyzva-i---269244/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/uspory-energie-_-vyzva-i---269244/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/obnovitelne-zdroje-energie-_-vetrne-elektrarny---vyzva-i---269253/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/obnovitelne-zdroje-energie-_-vetrne-elektrarny---vyzva-i---269253/
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Příjem žádostí od   1. 9. 2022 
Podání žádosti do   30. 11. 2022 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/aplikace-_-vyzva-i--op-tak--269271/ 
 

Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I. 

 
Žadatel: 

➢ malý a střední podnik a organizace pro výzkum a šíření znalostí  
 
Podporované aktivity  
Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:  

➢ zveřejnění přihlášek vynálezů  
➢ registrace užitných vzorů  
➢ registrace průmyslových vzorů  
➢ registrace ochranných známek 

 
Příjem žádostí od   1. 9. 2022 
Podání žádosti do   31. 12. 2023 
 
Více informací: 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/inovacni-vouchery-_-ochrana-
prav-prumysloveho-vlastnictvi-_-vyzva-i---269289/ 
 

 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/aplikace-_-vyzva-i--op-tak--269271/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/inovacni-vouchery-_-ochrana-prav-prumysloveho-vlastnictvi-_-vyzva-i---269289/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/inovacni-vouchery-_-ochrana-prav-prumysloveho-vlastnictvi-_-vyzva-i---269289/

