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Vážení členové, 

se začátkem roku jsme pro Vás připravili přehled dotací na rok 2023. Vedle OP TAK jsou pro podnikatele 
další zajímavé příležitosti v Národním plánu obnovy (NPO), Modernizačním fondu (MdF), OP Životním 
prostředí a OP Spravedlivé transformaci. 

Ve spolupráci s dotačními experty ze společnosti Asistenční centrum, a.s. Vám pomůžeme zorientovat 
se v dotacích pro úspěšný rozvoj vašeho podnikání.  

Celkový přehled dotací naleznete na: www.dotace-fondy.eu 

 

Vyhlášené výzvy 

 

OPTAK – Úspory energie 

Podporované aktivity: 

• Snížení energetické náročnosti budov (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace 
otvorových výplní, aj.), 

• modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, 

• modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení 
její účinnosti, 

• zavádění a modernizace systémů měření a regulace, 

• využívání obnovitelných zdrojů energie; využití odpadní energie, 

• zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů. 

Příjem žádostí trvá do 30. 11. 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

OPTAK – Větrné elektrárny 

Podporované aktivity: 

• podpora výstavby větrných elektráren 

Příjem žádostí trvá do 1. 2. 2024. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

https://dotace-fondy.eu/dotacni-programy-firmy
https://dotace-fondy.eu/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-169
https://dotace-fondy.eu/peracni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost
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MdF – Program RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp 

Podporované aktivity: 

• instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem do 1 MWp, 

• případná podpora na akumulaci elektrické energie, která může být poskytnuta pouze v 
případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby. 

Příjem žádostí trvá do 15. 3. 2023. 
Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/mdf 

 

OPZ+ - POVEZ II. 

Podporované aktivity: 

• akreditované, neakreditované a odborné jazykové kurzy 
• kurzy z oblasti odborné IT 
• účetní, daňové, ekonomické kurzy 
• jakékoliv technické dovednosti apod. 

Příjem žádostí trvá do 31. 12. 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/opz 

 

OPZ+ - Podnikové vzdělávání 

Podporované aktivity: 

• odborný rozvoj zaměstnanců  

Příjem žádostí trvá do 6. 4. 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/opz 

  

https://dotace-fondy.eu/modernizacni-fond-res-do-1-mw
https://dotace-fondy.eu/opercni-program-zamestnanost
https://dotace-fondy.eu/operacni-program-zamestnanost
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Výzvy vyhlášené v blízké době 

 

OPTAK – Virtuální podnik – výzva I. 

Podporované aktivity: 

• podpora digitální transformace firmy, 

• logistické a skladové technologie, 

• vnitropodniková konektivita, 

• kybernetická bezpečnost, 

• kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy. 

Výzva se očekává v 1. Q 2023. 
Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

OPTAK – Inovační vouchery 

Podporované aktivity: 

• Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací 
pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří. 

Výzva se očekává v 1.Q 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

TAČR – TREND 

Podporované aktivity: 

• Dotace na mzdy vývojových pracovníků a na další související náklady při výzkumu a vývoji, 

• budou podpořeny projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Výzva se očekává v 1.Q 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/tacr 

 

https://dotace-fondy.eu/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-156
https://dotace-fondy.eu/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-168
https://dotace-fondy.eu/technologicka-agentura-cr-trend
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Plánované výzvy 

 

Dotační výzvy jsou níže rozděleny dle jednotlivých oblastí s uvedením různých operačních programů, 
ze kterých jsou tyto oblasti financovány. 

Oblasti operačních programů: 

− Výrobní technologie 

− Energetická účinnost, úspory energií 

− Obnovitelné zdroje energií 

− Čistá mobilita – vozidla s alternativním pohonem 

− Cirkulární řešení v podnicích – odpady, recyklace 

− Úspora vody v podnicích 

− Výzkum a vývoj – investice 

− Investice – provozní náklady 

− Zavádění výsledků inovací 

− IT vybavení, digitalizace, vysokorychlostní internet 

− Účast na veletrzích a výstavách 

− Spolupráce škol a firem 

 

Výrobní technologie 

OPTAK – Technologie MAS 

Podporované aktivity: 

• Pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, HW vybavení vč. 
souvisejícího SW, 

• web, cloud, online prvky atd. 

Výzva se očekává v 2.Q 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

Energetická účinnost, úspory energií 

MdF – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání 

Podporované aktivity: 

• Opatření v energetických hospodářstvích podniků, 

• modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů, 

• využití odpadní energie, 

https://dotace-fondy.eu/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-229
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• snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických 
procesů, 

• snížení energetické náročnosti budov, 

• zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření 
mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost, 

• zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov, 

• zavádění inovativních prvků řízení v budovách, 

• prvky adaptace budov na změny klimatu, 

• vodíkové aplikace. 

Výzva se očekává v 4. Q. 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/mdf 

 

Obnovitelné zdroje energií 

OPTAK – Malé vodní elektrárny – výzva I. 

Podporované aktivity: 

• podpora výstavby a modernizace malých vodních elektráren 

Plánované datum vyhlášení výzvy je 3. 4. 2023. 

Příjem žádostí bude probíhat od 17. 4. 2023 do 30. 9. 2024. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

OPTAK – Vtláčení biometanu – výzva I. 

Podporované aktivity: 

• podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a 
výstavba nových výroben biometanu, a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo 
místní infrastrukturu 

Plánované datum vyhlášení výzvy je 3. 4. 2023. 

Příjem žádostí bude probíhat od 17. 4. 2023 do 30. 9. 2024. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

https://dotace-fondy.eu/modernizacni-fond-256
https://dotace-fondy.eu/peracni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-161
https://dotace-fondy.eu/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-206
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Čistá mobilita, vozidla s alternativním pohonem 

MdF – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (TRANSCom) 

Podporované aktivity: 

• Nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských 
subjektů. 

Příjem žádostí plánován na 4.Q/2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/mdf 

 

NPO – Čistá mobilita pro podnikatelský sektor 

Podporované aktivity: 

• Pořízení osobních, nákladních elektromobilů, cargo kol i dobíjecích stanic. 

Příjem žádostí plánován na 2.Q/2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/npo 

 

Cirkulární řešení v podnicích, odpady, recyklace 

OPTAK – Oběhové hospodářství 

Podporované aktivity: 

• Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z 
výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných 
surovin, 

• investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady 
primárních vstupních surovin druhotnými, 

• optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného 
použití atd. 

Výzva se očekává v 4.Q 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

Úspora vody v podnicích 

https://dotace-fondy.eu/modernizacni-fond-121
https://dotace-fondy.eu/narodni-plan-obnovy-163
https://dotace-fondy.eu/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-159
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OPTAK – Průmyslové hospodaření s vodou 

Podporované aktivity: 

• Proces optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, 
• využívání potenciálu odpadní páry, 
• optimalizace technologie chlazení, 
• jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody apod. 

Výzva se očekává v 4.Q 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

Výzkum a vývoj – investice 

OPTAK – Program POTENCIÁL 

Podporované aktivity: 

• Podpora pořízení infrastruktury (technologie, stavba) pro výzkumně vývojové účely, 

• budou podpořeny projekty zaměřené na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, 
vývoje a inovací spočívající v pořízení strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro 
zajištění aktivit tohoto centra. 

Výzva se očekává v 2.Q 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

Inovace – provozní náklady 

OPTAK – Aplikace 

Podporované aktivity: 

• Dotace na mzdy vývojových pracovníků a na další související náklady při výzkumu a vývoji, 

• budou podpořeny projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 

Výzva se očekává v 4.Q 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

Zavádění výsledků inovací 

https://dotace-fondy.eu/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-158
https://dotace-fondy.eu/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-207
https://dotace-fondy.eu/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-220
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OPTAK – Inovace 

Podporované aktivity: 

• Podpora pořízení výrobních technologií pro zavedení výroby inovovaných výrobků a výrobních 
procesů, 

• budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity. 

Výzva se očekává v 4.Q 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

IT vybavení, digitalizace, vysokorychlostní internet 

OPTAK – Digitální podnik – výzva I.  

Podporované aktivity: 

• Investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, 
především tedy software a hardware, související se zásadní změnou výrobního postupu nebo 
rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o 
výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny. 

Výzva se očekává ve 4.Q 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

Účast na veletrzích a výstavách 

OPTAK – Marketing 

Podporované aktivity: 

• Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí, 
• doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace zajišťovaná externím 

dodavatelem, 
• marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav – tvorba propagačních 

materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí. 

Výzva se očekává v 2.Q 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

https://dotace-fondy.eu/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-224
https://dotace-fondy.eu/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-167
https://dotace-fondy.eu/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost-204
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Spolupráce škol a firem 

 

OPTAK – Spolupráce škol a firem 

Podporované aktivity: 

• Vybavení prostor pro školení studentů ve firmách, 
• pouze drobné stavební úpravy - např. výmalba, světla apod. - ne budování a rekonstrukce, 
• služby lektorů a odborníků. 

Výzva se očekává v 2.Q 2023. 

Bližší informace na: https://dotace-fondy.eu/optak 

 

https://dotace-fondy.eu/operacni-program-technologie-a-aplikace-pro-konkurenceschopnost

