Aktuální seznam dotací pro podnikatele

Národní plán obnovy (NPO)
-

Dotace na FVE s/bez akumulace- již vyhlášeno, zvýšena alokace o další 1 mld. Kč a
příjem žádostí nyní až do 31.8.2022

-

Digitální vysokokapacitní sítě- již vyhlášeno, do 31.8.2022

-

Modernizace soustav zásobování tepelnou energií- již vyhlášeno, do 5.5.2023

-

Elektromobilita- jednání o výhradách ze strany EU, snad třetí čtvrtletí 2022

-

Cirkulární řešení v podnicích (recyklace)- opět pravděpodobně vyhlášení druhé
čtvrtletí 2022

-

Úspora vody v podnicích- již vyhlášeno, do 30.8.2022

-

Digitalizace podniků- bude vyhlášeno pravděpodobně v červnu 2022

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
-

Inovační vouchery- Patent- má za cíl zajistit ochranu průmyslového vlastnictví pomocí
patentů, vynálezů, ochranných známek, atd- červenec 2022

-

Proof of concept- využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a jejich přenesení
směrem k podnikům - červenec 2022

-

Aplikace- zaměřen na vývoj nových produktů, softwaru nebo zlepšování
konstrukčních řešení- červenec 2022

-

Inovace- zavádění inovovaných výrobků nebo produktů na trh a s tím spojené výdaje
červenec 2022

-

Úspory energie- snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů- červenec
2022

-

Smart Grids I.- výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové
soustavy a transformoven- červenec 2022

-

Smart Grids II.- zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek
elektřiny konečným zákazníkům- červenec 2022

-

OZE- Větrné elektrárny- červenec 2022

-

Technologie pro MAS- listopad 2022

-

Nemovitosti- rekonstrukce podnikových nemovitostí- listopad 2022

The Country for the Future- zavádění inovací do praxe- vyhlášení pravděpodobně červen
2022, pro MAS

Modernizační fond
-

ENERG- zlepšení energetické účinnosti v podnicích- pravděpodobně druhé čtvrtletí
2022

Technologická agentura ČR (TAČR) a její programy zaměřené především na výzkum a
vývoj:
-

Program THÉTA- zaměřen na výzkum v oblasti energetiky- spuštění červen 2022

-

Program TREND pro technologické lídry (se zkušenostmi s výzkumem nebo
vývojem)- příjem žádostí spuštěn

-

Program trend pro nováčky (bez zkušenosti s výzkumem)- spuštění zřejmě září 2022

-

Program ZÉTA- pro mladé výzkumníky a jejich spolupráci s firmami, aplikovaný
výzkum- spuštění výzvy červen 2022

-

Program SIGMA- výzkum v oblastní humanitních věd a začínající výzkumné
pracovníky- březen 2023

-

Program Prostředí pro život- výzkum v oblasti životního prostředí- připravuje se ně
červen 2022

-

Program DELTA 2- podpora mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu- příjem
žádostí spuštěn

Inovační vouchery- výzva VI.- rozvoj spolupráce malých a středních podniků a výzkumných
organizací- výzva je spuštěna a příjem žádostí běží do konce roku 2022

POVEZ- na externí a interní vzdělávání zaměstnanců, příjem žádostí běží

V případě
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dotazů,

nás
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