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DOTAČNÍ PROGRAMY
Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás upozornit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu mimořádně vyhlásilo v rámci končícího programového období 2014 - 2020 následující dotační tituly:

ÚSPORY ENERGIE
VI. výzva

INOVACE
IX. výzva

PORADENSTVÍ
II. výzva

Celková alokace: 1 mld. Kč

Celková alokace: 1 mld. Kč

Celková alokace: 130 mil. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí:

Datum zahájení příjmu žádostí: 15. 6. 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2021

24. 11. 2020

Datum ukončení: 30. 8. 2021

Datum ukončení: 30. 6. 2021

Datum ukončení: 30. 6. 2021

Cíl programu: nákup strojů a jiného technologického

Cíl programu: poskytování poradenských služeb

Cíl programu: realizace opatření ke snížení

vybavení pro podporu zavedení do výroby inovovaného

na podporu rozvoje podnikatelských aktivit a zvýšení

energetické náročnosti a zvýšení energetické

výrobku či inovovaného procesu. Vývoj inovace

úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

účinnosti.

samotné musí být před podáním žádosti ukončen.

Velikost žadatele: malé a střední firmy

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Míra dotace: 50 %

Míra dotace: 50 % malé, 40 % střední

Míra dotace: 45 % malé, 35 % střední a 25 % velké

Výše dotace: 50 tis. Kč – 1 mil. Kč

a 30 % velké podniky

podniky

Způsobilé výdaje: podpora poradenských služeb

Výše dotace: 0,5 mil. Kč – 200 mil. Kč

Výše dotace: 1 mil. Kč – 100 mil. Kč

s cílem získání certifikátů potřebných pro podnikání

Způsobilé výdaje: výměna staré technologie

Způsobilé výdaje: nákup strojů, software a data,

a průmysl a pro zpracování hodnocení vodního

za novou energeticky úspornější; modernizace

projektová dokumentace, rekonstrukce nebo výstavba

hospodářství, které povede k dosažení úspory vody

a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla;

nemovitostí (max. 20 % z celkového rozpočtu

v rámci podnikatelské činnosti.

instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku -

projektu), práva k užívání duševního vlastnictví,

biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla

certifikace produktů a marketingová inovace.

a fotovoltaické systémy do 1 MWp; osvětlení; využití

Upozornění: nově je při hodnocení bonifikováno

odpadní energie atd. Nahrazované zařízení musí být

téma oběhového hospodářství a cirkulární ekonomiky.

Více informací naleznete zde.

předáno k likvidaci nebo do oprávněného zařízení.
Podporována jsou i komerční turistická zařízení
(hotely, volnočasová zařízení, lázně a restaurace).

Více informací naleznete zde.

Nabízíme BEZPLATNÉ posouzení přijatelnosti Vašeho
záměru zkušeným energetickým specialistou.

Více informací naleznete zde.
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APLIKACE
IX. výzva

POTENCIÁL
VIII. výzva

Celková alokace: 2,5 mld. Kč

Celková alokace: 1 mld. Kč

Datum zahájení příjmu žádostí: 8. 6. 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 14. 6. 2021

Celková alokace: 300 mil. Kč

Datum ukončení: 31. 7. 2021

Datum ukončení: 26. 8. 2021

Datum zahájení příjmu žádostí: 2. 9. 2021

Cíl programu: podpora výzkumu a vývoje

Cíl programu: podpora zavádění a zvyšování

Datum ukončení: 11. 10. 2021

zaměřujícího se na vývoj nových materiálů,

výzkumných a vývojových kapacit společností

Cíl programu: podpora digitální transformace firem.

technologií a služeb.

a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy,

vlastní výzkum, vývoj a inovaci svých výrobků.

Míra dotace: 45 % malé, 35 % střední a 25 % velké

výzkumné organizace

Velikost žadatele: malé, střední a velké firmy

podniky

Míra dotace: průmyslový výzkum - 70 % malé,

Míra dotace: 50 %

Výše dotace: 1 mil. Kč – 150 mil. Kč

60 % střední a 50 % velké podniky, experimentální

Výše dotace: 2 mil. Kč – 100 mil. Kč

Způsobilé výdaje: SW; HW a ostatní stroje

vývoj - 45 % malé, 35 % střední a 25 % velké

Způsobilé výdaje: nákup pozemků, budov, strojů

a zařízení s ICT přímo související; využití ICT řešení

podniky

a jiného zařízení, pořízení patentů, licencí, know-how,

poskytovaných formou služeb včetně služeb expertního

Výše dotace: 2 mil. Kč – 50 mil. Kč bez účinné

programového vybavení, software atd.

poradenství pro návrh, implementaci a řízení ICT

spolupráce, 100 mil. Kč s účinnou spoluprací

v organizaci včetně provázaných procesů.

Způsobilé výdaje: osobní náklady, náklady
na nástroje a vybavení formou odpisů, náklady

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
V. výzva
DIGITÁLNÍ PODNIK

Upozornění: jedná se o nový dotační program, jehož
Více informací naleznete zde.

přesné podmínky budou známy až s vyhlášením výzvy.

na smluvní výzkum, poznatky a patenty, dodatečné
režijní a ostatní provozní náklady.

Více informací naleznete zde.

Více informací naleznete zde.

Jsme připraveni Vám poskytnout kvalitní
poradenský servis při zpracovávaní
žádosti o dotaci, monitoringu projektu
a výběrového řízení na dodavatele.
Seznam našich referencí
naleznete zde.

Těšíme se na spolupráci.
S úctou

Ing. Pavlína Torhanová
jednatelka společnosti
201 consulting s.r.o.
Beranových 65, 199 00 Praha 9
+420 602 751 392
Pavlina.Torhanova@201.cz
www.201consulting.cz
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