
 

V BUREAU VERITAS nabízíme pomoc při realizaci existujících či plánovaných projektů, u kterých lze 

čerpat podporu z dotačních programů. S týmem více než stovky expertů a celosvětovou působností 

bude Bureau Veritas Vaším partnerem v celém procesu od plánování, přípravy až po realizaci a 

udržovací fázi Vašich projektů. 

 

1. 27. 7. byla otevřena výzva: I. výzva Cirkulární řešení v podnicích z komponenty 2.7 

Cirkulární ekonomika Národního plánu obnovy 

 a. Období trvání výzvy: 27. 7.  – 30. 9. 2022 (ukončení příjmu žádostí o podporu) 

 b. Alokace výzvy: 1 000 000 000 Kč  

 c. Cílová skupina: Podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným 
subjektem. 

Cíl Výzvy: Výzva je implementací investice 2.7.2.1. Cirkulární řešení v podnicích komponenty 
2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda v rámci pilíře 2 – Fyzická 
infrastruktura a zelená tranzice. Cílem komponenty je v souladu se zásadními strategickými 
dokumenty Evropské unie (Zelená dohoda pro Evropu, Nový akční plán EU pro oběhové 
hospodářství) podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, 
předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými 
surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích a zvýšit surovinovou 
bezpečnost České republiky. 

 

2. 19. 7. byla otevřena výzva: Výzva programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské 

využití 

 a. Období trvání výzvy: 19. 7. – 23. 9. 2022 (ukončení příjmu žádostí o podporu) 

 b. Alokace výzvy: 200 000 000 Kč  

 c. Cílová skupina: Města, městské části, obce a kraje z celé ČR. 

Cíl Výzvy: Poskytnout podporu městům, obcím a krajům na odstranění brownfieldů a 
umožnit následné využití těchto nemovitostí převážně pro podnikání. Projekty mohou být 
doplňkově využity rovněž pro nepodnikatelské účely včetně výstavby obecních bytů. 

 
 

PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH PARTNERŮ VÁS DOVEDEME K ZÍSKÁNÍ 

PODPORY V TĚCHTO DALŠÍCH VÝZVÁCH: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-cirkularni-reseni-v-podnicich-z-komponenty-2-7-cirkularni-ekonomika-narodniho-planu-obnovy--268668/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-cirkularni-reseni-v-podnicich-z-komponenty-2-7-cirkularni-ekonomika-narodniho-planu-obnovy--268668/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/narodni-plan-obnovy-_-vyzva-programu-regenerace-brownfieldu-pro-podnikatelske-vyuziti--268697/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/podpora-brownfieldu/narodni-plan-obnovy-_-vyzva-programu-regenerace-brownfieldu-pro-podnikatelske-vyuziti--268697/


 

1. Stále trvající výzva: I. výzva Úspory vody v průmyslu z komponenty 2.7 Cirkulární 

ekonomika Národního plánu obnovy. 

 a. Období trvání výzvy: 12. 5. – 30. 9. 2022  

 b. Alokace výzvy: 1 000 000 000 Kč  

 c. Míra podpory je jednotná pro všechny žadatele, a to ve výši 40 % ZV. Maximální částka 
podpory na projekt činí 25 mil. Kč a podpořeny budou pouze projekty, které vodním 
auditem prokážou úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.  

  
- 

AKTUALITA K VÝZVĚ: 
 
„Vážení žadatelé, 

z titulu administrativní chyby zveřejňujeme aktualizované znění Výzvy „Úspory vody v průmyslu – I. 

výzva“, v níž dochází k úpravě v bodu 8.3, kde je zrušena povinnost v písm. b) „roční produkce 

nového zařízení nesmí překročit roční produkci nahrazovaného zařízení“. Ostatní části Výzvy 

zůstávají beze změny. 

Společně s aktualizovaným zněním Výzvy zveřejňujeme i aktualizovanou verzi Pravidel pro žadatele, 

kde bylo provedeno upřesnění stran vykazování indikátorů (str. 14 Pravidel) a zadávání příjemců (str. 

20 Pravidel). Omlouváme se za způsobené nejasnosti.“ 

 

2. Výzvy: a) digitální podnik (alokace: 1 500 000 000 Kč) a b) virtuální podnik (alokace: 

600 000 000 Kč). Příležitost pro podporu: digitálních nástrojů, projektů ve virtuální realitě, 

projektů zaměřených na kybernetickou bezpečnost a k získání ekologických certifikací budov 

LEED®, BREEAM. Informační video – podpora digitální transformace podniků je ZDE.  

Ve virtuálním podniku patří mezi způsobilé výdaje například:  

a) Služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity, náklady na externě nakupované 

služby poradců, expertů či znalců. Jsou přijatelné pouze náklady na služby, které přímo 

souvisí s faktickou realizací projektu. Náklady na zpracování žádosti o podporu nejsou 

způsobilým výdajem v rámci tohoto Programu. Náklady za služby poradců a expertů je třeba 

vykazovat v hodinových sazbách. Hodinová sazba je limitována částkou max. 3000 Kč. V 

případě uplatnění výdajů na služby poradců a expertů v oblasti kybernetické bezpečnosti 

musí externí firmy věrohodně (minimálně formou podepsaného prohlášení) prokázat 

zkušenosti (reference) v oboru počítačové bezpečnosti s uvedením alespoň tří v minulosti 

zrealizovaných zakázek včetně alespoň stručného popisu rozsahu testu (nestačí pouze jméno 

a IČ firmy).  
 

b) Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání 

mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se konkrétně o 

IT certifikáty: MCSA, MCSD, MCSE, CCNA, CCNP, CCIE, CCAR, ECSA, LPT, CRISC, TIER a v 

případě ekologie o: LEED a BREEAM, CompTIA (PenTest+, Security+...), AWS (AWS certified 

cloud practitioner), Oracle (Oracle database and MySQL administration certifications), CISA, 

CEH, CISSP, CISM, CND tedy certifikáty, které je možné získat po složení závěrečného testu u 

zahraniční certifikační autority. Získání certifikátu významně napomůže měřitelnému 

rozšíření tzv. „digital skills“ a splnění cílů Evropské komise uvedených v DNSH. 

 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-uspory-vody-v-prumyslu-z-komponenty-2-7-cirkularni-ekonomika-narodniho-planu-obnovy--267342/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-uspory-vody-v-prumyslu-z-komponenty-2-7-cirkularni-ekonomika-narodniho-planu-obnovy--267342/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-digitalni-podnik-z-komponenty-1-5-narodniho-planu-obnovy--268061/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i--vyzva-virtualni-podnik-z-komponenty-1-5-narodniho-planu-obnovy--268079/
https://www.bureauveritas.cz/digitalni-nastroje
https://www.bureauveritas.cz/nase-sluzby/digitalni-nastroje/virtualni-realita
https://www.bureauveritas.cz/nase-sluzby/kyberneticka-bezpecnost
https://www.youtube.com/watch?v=cowUuu95rWY


 

3. Výzva 01 – Modernizace a výstavba železniční sítě:  

 

a. Období trvání výzvy: 13. 4. 2022 – 31. 12. 2023  

b. Alokace výzvy: 23 400 000 000 Kč  

c. Podporované aktivity:  
Nové technologie a digitalizace na železniční infrastruktuře  
Elektrizace železnic • Zlepšení životního prostředí (podpora železniční infrastruktury)  
Bezpečnost silniční a železniční dopravy (železniční přejezdy, mosty a tunely).  
 
„Podpora bude poskytována ve výši 100 % ze způsobilých výdajů. Podpora bude poskytována na 
jednotlivé operace postupně až do celkové výše alokace výzvy, přičemž oprávněný příjemce musí v 
rámci této alokace realizovat takový počet operací, který zajistí splnění všech cílů relevantních pro 
tuto výzvu.“  
 

4. Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie z 
Národního plánu obnovy 

  

a. Období trvání výzvy: 8. 3. – 30. 11. 2022  

b. Alokace výzvy: 4 000 000 Kč – Alokace výzvy byla nově navýšena o 1 mld. Kč a datum ukončení 
bylo prodlouženo do 31. 8. 2022.  

c. Podporované aktivity:  
Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků 
(např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 
1kWp do 1 MWp včetně).  

• Aktivita a) (Alokace: 4 mld. Kč): žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou 
nemovitost.  

• Aktivita b) (Alokace: 1 mld. Kč): žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem 
instalace FVE (např. střechy).  

 
5. Rekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta  

 

a. Období trvání výzvy: 5. 5. 2022 - 30. 6. 2023  

b. Alokace výzvy: 1 725 000 000 Kč  

c. Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem 
dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení 
včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné 
čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.  
 
 

 
                           Jana Francová  

                           Tel.: +420 735 191 351 

                           E-mail: jana.francova@bureauveritas.com 

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Evropska-unie/Programy/Narodni-plan-obnovy/Komponenta-2-1-Udrzitelna-doprava/Vyzvy-komponenta-2-1/Vyzva-01
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy--266243/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/mpo-vyhlasuje-i--vyzvu-fotovoltaicke-systemy-s-bez-akumulace-z-komponenty-2-3-prechod-na-cistsi-zdroje-energie-z-narodniho-planu-obnovy--266243/
https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni

