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Rekordní dostupné prostředky v rámci veřejné podpory v období 2022+

Proč se dostupné veřejné podpoře věnovat právě teď?

• Investice a realizace rozvojových záměrů přinášejí významné konkurenční výhody

• Začínající nové programové období 2021–2027 v rámci strukturálních fondů (OP TAK, OP D, OP ŽP, OPZ+ aj.) – cca 500 mld. Kč k dispozici

• Nové možnosti v rámci Fondu obnovy EU (Národní plán obnovy) a dostupných cca 180 mld. Kč pro ČR na podporu restartu ekonomiky

• Fond pro spravedlivou transformaci a dostupných cca 42 mld. Kč pro tzv. uhelné regiony v ČR (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj)

• Modernizační fond – cca 200 mld. Kč na zelené projekty, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým 
zdrojům energie.

• Inovační strategie České republiky 2019–2030 a nové dotační programy

• Lepšící se přístup veřejné správy k institutu daňových odpočtů na VaV

• Historicky nejvyšší množství dotačních prostředků k dispozici pro období 2021–2027
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Aktuální příležitosti podpory

Oblast Název programu Zaměření programu
Podporovaný

region
Výše podpory

Plánovaný termín příjmu 
žádostí o podporu
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o
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N
P

O
)

Fotovoltaické systémy 
s/bez akumulace

Pořízení fotovoltaických systémů s/bez akumulace energie ČR
35 % FVE

45-50 % akumulace
22.3. – 30.6.2022

Cirkulární ekonomika
Pořízení inovativních technologií pro získávání druhotných surovin 
a výrobu výrobků z druhotných surovin

ČR 40 % Q2/2022

Čistá mobilita
Vozidla na alternativní pohon (elektřina a vodík), budování dobíjecích 
a plnících stanic v podnicích ČR 40 – 60 % Q2/2022

Úspora vody Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku ČR 40 % Q2/2022

SZT Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění ČR 50 % Q2/2022

Digitální podnik
Pořízení ICT produktů a služeb souvisejících se změnou výrobního 
postupu, rozšířením kapacity nebo rozšířením výrobního sortimentu

ČR 20 – 60 % Q2/2022

O
P

 T
A

K

Úspory energie
Snížení spotřeby energie, zvýšení energetické účinnosti, zlepšení 
energetické účinnosti v podnikání a obnovitelné zdroje energie

ČR mimo Prahu 30 – 50 % 7/2022

Aplikace Podpora podnikového výzkumu a vývoje ČR mimo Prahu 25 – 70 % 7/2022

Inovace
Pořízení inovativních výrobních technologií za účelem zavádění 
inovovaných produktů do výroby

ČR mimo Prahu 20 – 60 % 7/2022

TA
 Č

R TREND –
Technologičtí lídři

Činnosti výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypu, 
průmyslových či užitných vzorů, software atd.

ČR 25 – 70 % 28.4. – 16.6.2022

!
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Dotace a daňové úlevy pro podnikatele dostupné v období 2022+

Oblast Téma podpory Podporované aktivity
Podporovaný

region
Výše 

podpory
Časová relevance 

projektů
Dostupné nástroje 
veřejné podpory

R
 &

 D

Podpora 
provozních 
nákladů spojených 
s VaV aktivitami

Činnosti výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypu, 
průmyslových či užitných vzorů, software atd.
Výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí
Výzkum a vývoj v oblasti dopravy
Výzkum a vývoj nových nebo vylepšených produktů, procesů, 
technologií nebo služeb

ČR 25 – 100 % 2022+

OP TAK
TA ČR

Horizon Europe
Daňové odpočty na VaV

Podpora 
investičních 
nákladů spojených 
s VaV aktivitami

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje 
a inovací

ČR mimo Prahu 20 – 60 % 2022+
OP TAK

Investiční pobídky

IC
T Digitalizace 

v podnicích
Pořízení ICT produktů a služeb, včetně služeb
expertního poradenství

ČR mimo Prahu 20 – 60 % 2022+
NPO

OP TAK
CFF

D
o

p
ra

va

Čistá mobilita

Vozidla na alternativní pohon (elektřina a vodík), budování 

dobíjecích a plnících stanic v podnicích a modernizace dopravy 

v podnikatelském sektoru 

ČR 20 – 30 % 2022+

NPO
OP TAK

OP Doprava
CEF
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Dotace a daňové úlevy pro podnikatele dostupné v období 2022+

Oblast Téma podpory Podporované aktivity
Podporovaný

region
Výše 

podpory
Časová relevance 

projektů
Dostupné nástroje 
veřejné podpory

En
e

rg
ie

 a
 Ž

P

Úsporná opatření

Snížení spotřeby energie, zvýšení energetické účinnosti, 

snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu a zlepšení 

energetické účinnosti v podnikání 

ČR 30 – 50 % 2022+
OP TAK

MF

Obnovitelné zdroje 
energie

Výstavba solárních, větrných a malých vodních elektráren, 

tepelných čerpadel, obnovitelné zdroje v energetice
ČR 45 – 80 % 2022+

OP TAK
MF

Teplárenství Modernizace soustav zásobování tepelnou energií ČR 45 – 80 % 2022+
OP TAK

MF
NPO

Cirkulární ekonomika

Optimalizace spotřeby vody, opětovné využívání využité 

provozní vody, inovativní technologie k získávání 

a zpracování druhotných surovin, recyklace odpadů 

a jejich opětovného použití

ČR 40 – 60 % 2022+
OP TAK

NPO

V
ýr

o
b

a Podpora investičních 
nákladů spojených 
s inovativními řešeními

Nákup výrobní technologie za účelem zavedení nových 

nebo inovovaných výrobků do výroby a na trh

Založení nových nebo rozšíření stávajících výrobních 

kapacit

ČR mimo Prahu 20 – 60 % 2022+
OP TAK

Investiční pobídky

Li
d

é Podpora provozních 
nákladů spojených se 
vzdělávacími aktivitami

Odborné vzdělávání vlastních zaměstnanců ČR
Až 85 % / de 

minimis 
2022+

POVEZ II
OPZ+
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Jsme tu pro vás

+420 733 161 519
antoweber@deloittece.com

Antonin Weber

+420 734 618 825
msindler@deloittece.com

Martin Šindler

Jak můžeme pomoci?

• Zkonzultujeme s vámi, zda splňujete podmínky pro získání dotace nebo jiné formy veřejné podpory

• Pomůžeme vám s určením nejlepší možné varianty veřejného financování aktivit vaší společnosti

• Zpracujeme s vámi žádost o dotaci a související dokumentaci na základě vašich podkladů

• Budeme asistovat při plnění podmínek a dodržování pravidel při využívání dotací a dalších způsobů veřejného financování
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