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Více než 16 let zkušeností, přes 900 projektů za více než 100 mld. Kč,

přes 32 mld. Kč získané podpory

ZKUŠENOSTI
Příjem žádostí

• 32 mld. Kč získané 

podpory

• Přes 900

realizovaných projektů

• Více než 16 let na 

trhu

• Spolupráce na bázi 

100 % success fee

• Specializovaný tým

poradců

• Součást velké banky 

ČSOB 

EU CENTRUM

• Úspěšnost zpracovaných 

projektů více než 96 %

• No. 1 v EU poradenství v 

ČR

PROFESIONALITA ÚSPĚCH



Celkový přehled dotačních programů do roku 2030



Limity veřejné podpory od 1.1.2022* pro velké podniky

* Limity neplatí pro projekty v oblasti výzkumu, vývoje, úspor energií, OZE a ochrany ŽP.



TOP oblasti podpor pro podnikatele v roce 2022



Program FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE

• Podpora fotovoltaických elektráren, včetně akumulace elektrické energie (na

podnikatelských budovách včetně přístřešků)

• Pouze 1 odběrné místo na projekt

• Není stanovena podmínka vlastní spotřeby, není nutné tedy zpracovávat Energetický 

posudek

• Není nutné realizovat výběrové řízení – aplikace jednotkových nákladů

Co a kdo je podporováno? Kolik lze získat Příjem žádostí

• projekty do 1 MWp

pouze na střechách 

• malé, střední i velké 

firmy – včetně Prahy

• 35 % u FVE

• 50 % u akumulace 

• příjem žádostí: do 30. 11. 2022

• forma: jednokolová, průběžná

• alokace: 5 + 2 mld. CZK 



Program DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE PODNIKŮ

• Digitální transformace za pomoci zavedení prvků například rozšířené reality a VR,

pokročilých softwarových nástrojů, virtualizačních platforem, dohledových systémů včetně

jejich nezbytných součástí, pokročilých části podnikových informačních systému, software pro

archivaci atd. chytrých senzorů atd.

• Digitální posun za pomoci zavedení prvků například umělé inteligence, HPC, zvyšování

digitálních dovedností, rozšiřování vnitropodnikové konektivity, kybernetické bezpečnosti,

cloudové služby, blockchain (DLT), digitální dvojče, BIM (CDE), MIS, atd.

Co a kdo je podporováno? Kolik lze získat Příjem žádostí

• zejména SW, HW a 

nevýrobní technologie 

• malé, střední i velké 

firmy (výrobní i nevýrobní 

podniky)

• 20 – 70 % dle 

regionální  mapy 

veřejné podpory a 

velikosti podniku

• příjem žádostí: 

do 31. 10. 2022

• alokace: 5 mld. CZK



Program CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH

Co a kdo je podporováno? Kolik lze získat Příjem žádostí

• malé, střední i velké 

firmy

• využití pouze vlastního 

odpadu

• 40 %  • Příjem žádostí: do 30.9. 

2022

• alokace: 1,0 mld. CZK 

získávání, 
zpracování a 

využívání 
druhotných 

surovin

využití 
druhotných 
surovin jako 

náhrady 
primárních 

zdrojů

snížení 
materiálové
náročnosti 
výroby a 
náhrady

primárních 
vstupních 
surovin 

Zlepšení 
materiálové 
recyklace 
odpadů a 

jejich 
opětovného 

použití 



Program ÚSPORA VODY V PRŮMYSLU

Co a kdo je podporováno? Kolik lze získat Příjem žádostí

• malé, střední i velké 

firmy 
• 40 % • Příjem žádostí: do  30.9. 

2022

• alokace: 1 mld. CZK 

zvýšení 
účinností 
rozvodů

snížení 
spotřeby 

technologií při 
zachování 

jejich 
produktivity

využití 
dešťové 

vody 

recyklace 
nebo 

cirkulace 
vody





Program RES+

Co je podporováno Příjem žádostí

• Instalace FVE

• Systémy bateriové 

akumulace

• Systémy výroby 

vodíku elektrolýzou 

vody

• Max 50 % dle 

velikosti 

podniku

• Až 15 mil EUR

• příjem žádostí:

FVE do 1 MWp: 15. 3. 2023

FVE nad 1 MWp: 31.10.2022

Kolik lze získat



Co je podporováno?

• Výzkum, vývoj, inovace

• Úspory energií

• Obnovitelné zdroje

• Čistá mobilita

• Průmysl 4.0 

• Automatizace a robotizace

• Vysokorychlostní internet

• Hospodaření s vodou

• Vzdělávání zaměstnanců

• Rozvodné sítě

Kolik lze získat 

• Alokace 81,5 

mld. Kč

• 20 až 70 % dle 

zaměření projektu, 

spolupráce s 

partnery a velikosti 

podniku

• Od 09/2022

Příjem žádostí 



• Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:

o zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další 

stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy

o zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené 

větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a 

osvětlení vnitřního prostoru budovy);

• Využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou

biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí

vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských

provozů;

• Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v

energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti;

• Akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování

energetické účinnosti;

• Využití odpadní energie;

• Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a

technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové

přímé (výfukové) emise CO2)

Kolik lze získat 

• Alokace 10 mld. Kč

• 35 % - 65 % dle 

regionu a velikosti 

podniku

• Od 1.9.2022

• Do 30.11.2023

Co je podporováno
Příjem žádostí

ÚSPORY ENERGIE



• Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová

inovace)

• Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)

Projekt má přímou vazbu na ukončené výsledky VaV, které dosahují minimální úrovně TRL

5, tj. technologie ověřena v relevantním prostředí (v případě klíčových umožňujících

technologií ověřena v průmyslově relevantním prostředí).

Projekt má přímou vazbu na aktivity VaV, tj. v projektech musí být využity výsledky vlastního

VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci nebo výsledky VaV v podobě transferu technologie,

který musí být smluvně doložen.

Kolik lze získat 

• Alokace 1 mld. Kč

• 20 % - 60 % dle 

regionu a velikosti 

podniku

• od 1. 9. 2022

• do 30. 11. 2022

Co je podporováno

INOVACE

Příjem žádostí



• Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

o náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV

o osobní náklady – mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, 

techniků atd.

o náklady na materiál a komponenty; 

o paušální náklady (dodatečné režijní náklady a ostatní 

provozní náklady).

Kolik mohu získat 

• Alokace 4 mld. Kč

• 25% - 85% dle 

regionu a velikosti 

podniku

• Od 1.9.2022

• Do 30.11.2022

Příjem žádostí 

Co je podporováno 

APLIKACE
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ČSOB EU Centrum

Vladislav Kopečný
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