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▪ Parádní kraj

▪ Investiční pobídky, technologická inkubace nebo podpora startapů – aneb !Co všechno nabízí 
CzechInvest“

▪ Proč se na nás obrátit a jaké služby můžete v P-PINK využít

▪ Příležitosti pro podnikatele prostřednictvím MAS v Pardubickém kraji

▪ Programové období 21+

▪ Dotační příležitosti API

▪ Diskuze

AGENDA

www.paradnikraj.cz



Koncept „chytrého, inteligentního“ využívání a rozvíjení potenciálu daného regionu, jehož cílem je 

vytvářet dlouhodobé konkurenční výhody založené na využívání znalostí a na inovacích.

Namísto plošné podpory výzkumných a inovačních aktivit se státní intervence zaměřují na vybrané 

prioritní oblasti s vysokým potenciálem pro rozvoj a uplatnění nových znalostí v ekonomických 

aktivitách.

RIS3 umožňuje transformaci ekonomiky v návaznosti na nastupující technologické 

a společenské trendy.

Přes priority RIS3 se v ČR rozdělí 4,7 mld. € z EU fondů v období 2021-2027.

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE (RIS3)

www.paradnikraj.cz



SMART AKCELERÁTOR PK II = PARÁDNÍ KRAJ

www.paradnikraj.cz

▪ Kreativní vouchery – podpora podnikům ke zvýšení konkurenceschopnosti. Výzva otevřena do 
30.7.2021

▪ Developerská činnost – propojování podnikatelského sektoru s výzkumnou a vzdělávací sférou
▪ Platformy dle odvětví – vedou k podpoře podnikání a rozvoji kraje – strategické intervence 

výstupem (příkladem je Kreativní voucher)

▪ Marketing – zaměřen na propagaci Parádního kraje jako značky rozvoje a inovací v Pk
▪ Vzniknou kampaně Tvoříme
▪ Videa k propagaci odvětví v Pk – možnost zapojení podniků
▪ Web paradnikraj.cz – propagace inovativních firem, příkladů dobré praxe a aktuálních výzev
▪ Webový nástroj k propojení žáka & střední školy & podniků

▪ Školení – možnost organizace a financování expertních školení pro zaměstnance
▪ Workshopy a konference



www.paradnikraj.cz

MARKETING JE ZAMĚŘEN NA PROPAGACI PARÁDNÍHO KRAJE JAKO ZNAČKY ROZVOJE A 
INOVACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI

▪ Brand „Parádní kraj“ + vzniknou kampaně Tvoříme
▪ Web paradnikraj.cz – propagace inovativních firem, příkladů dobré praxe a aktuálních výzev
▪ Videa k propagaci odvětví v Pk – možnost zapojení podniků
▪ Webový nástroj k propojení žáka & střední školy & podniků
▪ Možnosti podpory

▪ Náš marketing má prostředky na výrobu mediálních výstupů, ale i na medializaci/propagaci!
▪ Zajímá nás spolupráce se školami, univerzitami a výzkumnými středisky.



www.paradnikraj.cz

KAMPANĚ „TVOŘÍME“ HLAVNÍ VIZUÁLY



www.paradnikraj.cz

KONTAKTY

RIS3 manažer

Jana Klekar jana.klekar@rrapk.cz 777 352 386

RIS3 developeři

Ondřej Tušl ondrej.tusl@rrapk.cz 731 334 446

Jan Gregor jan.gregor@rrapk.cz 603 235 040

Marketing manažeři

Pavlína Paukrtová pavlina.paukrtova@rrapk.cz 602 166 276

Petra Henychová

Kontakt na tým

petra.henychova@rrapk.cz

kontakt@paradnikraj.cz

733 610 098

mailto:petra.henychova@rrapk.cz


www.czechinvest.org

Spojujeme 

a podporujeme

Parádní příležitosti pro podnikatele

RK pro Pardubický kraj

3. března 2021
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Technologická inkubace

11

START-UPY

→ Inkubace 304 inovativních 

projektů z ČR i zahraničí

Cílem je konkurenceschopná ČR s globálním inovačním potenciálem

• Scouting v rámci českého i zahraničního inovačního 
(akademického aj.) prostředí

• Pre-inkubace nadějných uchazečů s málo 
rozvinutým obchodním plánem 

• Inkubace začínajících firem (start-upů, spin-offů) –
až 2 roky

• Investiční služby a match-making rozvinutých 
start-upů s partnery projektu



Technologické oblasti (tzv. „klíčové aktivity“ 
projektu)

1. CERN BIC

2. Creative BIC

3. AI Hub

4. Mobility Innovation Hub

5. EcoTech Hub

6. Space Hub

7. Crisis Response Hub

5 hubů + 2 BICy
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Hlavní cíle projektu 

✓ usnadnit českým podnikům kontakt se 

zahraničními investory

✓ kapitálově posílit podnikatelské subjekty

✓ propagovat Českou republiku jako místo pro 

investice do existujících podniků

13 CzechLink

Projekt kapitálových účastí CzechLink je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo 

investičního partnera

➢ podpora akvizic stávajících společností

➢ vznik Joint Venture partnerství ✓ Rozvoj firmy: 

• vstup na nové trhy, 

• investice do nového majetku,

• rozšíření výroby/služeb, 

• získání nového know-how, 

✓ Řešení problému nástupnictví



Základní údaje

• 3 roky fungování

• 75 členek

• X akcí
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Spojujeme a podporujeme - networking

Výrobci OP + veřejná správa Sociální podniky + zaměstnavatelé



Spojujeme 

a podporujeme

Děkuji za pozornost!

16

tomas.vlasak@czechinvest.org

pardubice@czechinvest.org

www.czechinvest.org



Proč se na nás obrátit a jaké 
služby můžete v P-PINK využít

Petra Srdínková 



Jsme Pardubický podnikatelský inkubátor (zkráceně P-PINK).

Podporujeme udržení a rozvoj podnikatelské sféry a inovací v našem regionu.

Podporujeme vznik inovativních myšlenek a projektů, zároveň poskytujeme nové
impulzy pro již zavedené firmy.

Nabízíme zázemí, komplexní podpůrné programy inkubace, akcelerace,
tematického odborného vzdělávání a propojování s potenciálními investory.
Podporujeme zkvalitňování a rozšiřování podnikatelských aktivit a udržení/zvýšení
počtu pracovních míst v Pardubickém kraji.

Kdo jsme



• Máte podnikatelský nápad, ale nevíte, jak dál

• Máte dílčí problém nebo neznalost v podnikání

• Potřebujete zázemí (kanceláře, zasedací místnosti, virtuální sídlo)

• Chcete akcelerovat svůj byznys

• Chybí vám kontakty, které potřebujete ve svém podnikání

Proč se na nás obrátit



Pilíře P-PINK - cíle

Know-how Zázemí Komunita

• Zprostředkovávání znalostí
konkrétní cílové skupině:

• Zájemce o podnikání

• Student

• Firma před založením

• Již existující firma (SME) 

• Poskytování prostředí, ve kterém se 
daný účastník může rozvíjet:

• Stávající prostory (virtuální sídlo, 

zasedací místnosti, coworking)

• Nově budované prostory od června
2022 (virtuální sídlo, zasedací místnosti,

coworking, samostatné kanceláře, 3D a
media lab, chill-out prostor, skladovací

prostory, recepce)

• Poskytování podnětů, vazeb a kontaktů, 
díky kterým se daný účastník může 

rozvíjet:

• Podnikatelé vzájemně

• Podnikatelé a studenti

• Podnikatelé a veřejná sféra

• Organizace, zajišťující podporu podnikání v 

kraji



Pilíře P-PINK – prostředky k dosažení cílů

Know-how Zázemí Komunita

Programy pro (začínající) 
podnikatele:

• Individuální mentoring

• Vzdělávání:

• semináře

• workshopy

• školení

Prostor s přidanou hodnotou pro
začínající/malé firmy:

• Politika otevřených dveří

• Živý prostor s akcemi a prostorem na

potkávání s ostatními

• Kombinace služeb

Budování podpůrného prostředí pro efektivní
podporu podnikatelského prostředí a
podnikavosti:

• Prostory, určené k potkávání

• Neformální/případně odborné akce
(networking)

• Síť kontaktů

• Networkingové nástroje

• Odborné praxe studentů ve firmách

• Schůze, kulaté stoly, propojování atd.



Těšíme se na vás v P-PINK 

.

.



DĚKUJEME
ZA POZORNOST

Máte dotazy?
Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. (P-PINK), 
Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686
http://www.p-pink.cz/
info@p-pink.cz
fb: PPink
Tel.: 775 540 185

2021 © Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú.

http://www.p-pink.cz/
mailto:info@p-pink.cz


Parádní příležitosti pro 
podnikatele prostřednictvím

MAS v Pardubickém kraji
19.5.2021, MS TEAMS

ING. MICHAELA KOVÁŘOVÁ – KRAJSKÉ SDRUŽENÍ MAS
PARDUBICKÉHO KRAJE



Co je to MASka?

➢ Veřejný sektor může mít max. 49%
hlasovacího práva v orgánech MAS

➢ Pouze obce do 25 tis. obyvatel

➢ Právní subjektivita: zapsaný spolek,
obecně prospěšná společnost, ústav

➢ V ČR je 180 MAS – pokrývají téměř
celé území ČR

➢ Místní Akční Skupina je nezávislým společenstvím občanů,
neziskových organizací, podnikatelů a veřejné sféry (obcí,
svazků obcí, škol, institucí,…), které spolupracuje na rozvoji
regionu na bázi partnerství – metoda LEADER



MAS v Pardubickém kraji - I



MAS v Pardubickém kraji - II
➢ MAS Bohdanečsko - http://www.mas-bohdanecsko.cz/

➢ MAS Hlinecko - http://www.mashlinecko.cz/__2019/

➢ MAS Holicko - https://www.holicko.cz/

➢ MAS Chrudimsko - https://www.maschrudimsko.cz/

➢ MAS Lanškrounsko - https://maslanskrounsko.cz/

➢ MAS Litomyšlsko - http://mas-lit.cz/

➢ MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko - https://www.masmtj.cz/

➢ MAS Orlicko - http://www.mas.orlicko.cz/

➢ MAS Poličsko - https://www.maspolicsko.cz/

➢ MAS Region Kunětické hory - https://www.masrkh.oblast.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=134481

➢ MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko - https://www.masskch.cz/

➢ MAS Svitava - https://www.massvitava.cz/

➢ MAS Nad Orlicí - http://www.nadorlici.cz/

http://www.mas-bohdanecsko.cz/
http://www.mashlinecko.cz/__2019/
https://www.holicko.cz/
https://www.maschrudimsko.cz/
https://maslanskrounsko.cz/
http://mas-lit.cz/
https://www.masmtj.cz/
http://www.mas.orlicko.cz/
https://www.maspolicsko.cz/
https://www.masrkh.oblast.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=134481
https://www.masskch.cz/
https://www.massvitava.cz/
http://www.nadorlici.cz/


Činnost MAS na území PK - I
➢ Realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

• MAS v období 2014-2023 přinesou do území Pardubického kraje až 947 mil Kč

PRV
256 mil.  Kč

27%

IROP
497 mil.  Kč

53%

OPZ
152 mil.  Kč

16%

OPŽP
42 mil.  Kč

4%



Činnost MAS na území PK - II 
➢ Podpora školám (MŠ, ZŠ) a NNO zaměřených na práci s dětmi a mládeží

• Místní akční plány rozvoje vzdělávání

• Pomoc školám a NNO s administrací projektů
z OP VVV

➢ Komunitní plánování sociálních služeb



Podpora podnikatelů - I
➢ Destinační společnosti

➢ Kampaň Regiony sobě!

http://www.regionysobe.cz/

• Více info – MAS Holicko

➢ Značení regionálních výrobků

➢ Kreativní vouchery

• Pro registrované producenty z Kraje
Pernštejnů

• Finanční příspěvek (max 20 tis. Kč) na
spolupráci s poskytovatelem kreativních
služeb = lepší propagace produktu

• Více info – MAS Region Kunětické hory

http://www.regionysobe.cz/


Podpora podnikatelů - II
➢ Výzvy MAS 2016-2023

• Program rozvoje venkova (PRV)

✓ Rozdělení posledních nevyužitých alokací MAS

✓ Podpora malých a středních podniků (určité CZ-NACE), zemědělců,
potravinářů, lesnických provozů

✓ Investice do nové výstavby a rekonstrukce provozoven, vybavení
provozoven, technologií, strojů,….

✓ Výše dotace 45 % (malý podnik), 35% (střední podnik), 50 %
(zemědělec)

✓ Velikost projektu: zpravidla do 2 mil. Kč

✓ Doba realizace: max. 2 roky (proplacení až po ukončení projektu)

✓ Každá MAS má jiné termíny výzev, finance, podmínky,… - NUTNÉ
KONTAKTOVAT MANAŽERA MAS dle místa realizace projektu



Podpora podnikatelů - III
➢ Výzvy MAS po roce 2022 (až do 2027)

• Společná zemědělská politika (SZP) – až od roku 2024

✓ Předpokládáme podobné podmínky jakou současné PRV

• Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
– předpoklad už od roku 2022

✓ Podpora malých a středních podniků (bez omezení CZ-NACE?)

✓ Investice do nových technologií, strojů a zařízení – zavádění
automatizace a digitalizace výroby

✓ Malé jednoetapové projekty: 400 tis. – 2 mil. Kč

✓ Výše dotace 50 % - režim podpory: de minimis

✓ Každá MAS bude mít jiné termíny výzev, finance, podmínky,… - NUTNÉ
KONTAKTOVAT MANAŽERA MAS dle místa realizace projektu



Podpora podnikatelů - IV
➢ Zapojení MAS do Modernizačního fondu

• Nový fond EU – investice do modernizace energetiky – využívání
obnovitelných zdrojů energie a tepla (např. fotovoltaika), snižování emisí,
energetické úspory, modernizace dopravy, apod.

• 7 MAS podalo žádost do předregistrační výzvy RES+ (Nové obnovitelné
zdroje energie) = zazávazkování financí pro své území

✓ MAS Bohdanečsko, MAS Hlinecko, MAS Holicko, MAS Litomyšlsko, MAS
Orlicko, MAS Poličsko a MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko

✓ Možní žadatelé: výrobci elektřiny, vč. budoucích výrobců (licence
nejpozději při dokončení realizace projektu)

✓ Výstavba či modernizace fotovoltaických, větrných a malých vodních
elektráren včetně akumulačních systémů

✓ Výhled: zapojení do komunitní energetiky v rámci regionu



Děkuji za pozornost
Ing. Michaela Kovářová

Předsedkyně KS MAS PK, Ředitelka MAS Holicko

E-mail: michaela.kovarova@holicko.cz

Tel: 775 302 057

mailto:michaela.kovarova@holicko.cz


Programové období 21+

Online seminář pro podnikatele 19.5.2021

Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení reg. rozvoje
Krajský úřad Pardubického kraje



Legislativa pro období 2021 - 2027

Na úrovni EU

• Návrh Obecného nařízení z května 2018 

• Návrh nařízení k EFRR a Fondu soudržnosti z května 2018 a návrh změny 

tohoto nařízení od EK z května 2020 po Covid19

• Zpráva o ČR 2019, 2020 - Country Report

• Závěry z jednání Evropské rady v Bruselu v červenci 2020 - nové míry 

kofinancování atd.

Vyjednávání se chýlí ke konci, nicméně nejsou zcela uzavřená.

Na úrovni ČR

• 14.10.2020 – schválení pracovní verze Dohody o partnerství Vládou ČR

• 1.3.2021 - schválení alokace pro operační programy Vládou ČR



Klíčové změny pro období 2021+

• EU nemá konkrétní strategii pro nové období (obdoba EU 2020)

• Snížení počtu tematických cílů z 11 na 5 cílů politiky

• Zvýšení podílu tematické koncentrace

• Snížení míry spolufinancování z EU včetně CLLD projektů

• Kategorizace regionů na 3 kategorie v ČR

• Zelená a digitální Evropa (Green Deal)

• Zvýšení limitu pro udržitelný rozvoj měst (z 5 na 6 %)

• A jako vždy změna terminologie…



Cíle politiky

Cíle politiky

1. Inteligentní Evropa díky inovativní a inteligentní ekonomické 
transformaci

2. Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa díky podpoře čisté a 
spravedlivé transformace energetiky, zelených a modrých investic, 
oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a 
prevence a řízení rizik 

3. Více propojená Evropa zvýšením mobility a regionální ICT 
konektivity

4. Sociálnější Evropa – provádění evropského pilíře sociálních práv

5. Evropa bližší občanům – trvale udržitelný a integrovaný rozvoj 
všech typů území



Tematická koncentrace v Evropském 
fondu pro regionální rozvoj

Pravidla tematické koncentrace                                                                   

– min. 70 % zdrojů EFRR na Cíle politiky 1 a 2

CP 1  Inteligentnější Evropa: min. 40 % alokace EFRR

posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií; využití 

přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády; posílení růstu a 

konkurenceschopnosti MSP; rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmysl. 

transformaci a podnikání

CP 2  Zelenější Evropa: min. 30 % alokace EFRR 

opatření v oblasti energ. účinnosti; energie z obnovitelných zdrojů; rozvoj 

inteligentních energ. systémů, sítí a skladování na místní úrovni; přizpůsobení se 

změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám; udržitelného 

hospodaření s vodou; přechod k oběhovému hospodářství; posílení biologické 

rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění + 

městská mobilita 



Architektura období 2021+ 

• OP ČR – Polsko

• OP Slovensko – ČR

• OP Rakousko – ČR

• OP Svobodný stát Bavorsko – ČR

• OP Svobodný stát Sasko – ČR

• OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (MPO)

• OP Doprava (MD)

• OP Životní prostředí (MŽP)

• OP Jan Amos Komenský (MŠMT)

• OP Zaměstnanost plus (MPSV)

• IROP (MMR)

• OP Technická pomoc (MMR)



Další významné EU fondy

REACT-EU

Cca 1 mld. EUR do IROP 2014 – 2020 (nová prioritní osa; nutnost témat v  reakci na 

následky COVID-19; v současné době se o nich vyjednává s EK - UV č. 811/2020  -

pro podnikatele není relevantní

RRF (Fond Obnovy)

Cca 7,3 mld. EUR na „reformní témata“ (dotace&půjčky); řídí MPO; v současné 

době probíhá příprava Národního plánu obnovy – možnosti pro podnikatele

JTF (Fond spravedlivé transformace)

Cca 1,6 mld. EUR pro „uhelné regiony“; příprava tzv. plánů a mechanismu 

transformace (MMR); implementace prostřednictvím samostatného OP (bude řídit 

MŽP) – netýká se Pardubického kraje

Modernizační fond

Zaměřen na energetiku a její přizpůsobení požadavkům Green Deal. Alokace cca 

154mld Kč, prostředky do 2030. Spravuje ho Ministerstvo životního prostředí přes 

Státní fond životního prostředí



Operační program 
Životní prostředí



• Podpora projektů v oblasti životního prostředí bude prostřednictvím       OP Životní 

prostředí pokračovat i v období 2021–2027.

• Alokace: 61,1 mld. Kč

• Fond: EFRR, Fond soudržnosti

• Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

• Web: www.opzp.cz/opzp-2021-2027/

• Podnikatelé mohou být žadatelem u specifických cílů 1.3, 1.5 a 1.6

http://www.opzp.cz/opzp-2021-2027/


Příklady: tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině 

včetně intravilánu; úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové 

skladbě za účelem posílení jejich stability; zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně; 

odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině; realizace 

protipovodňových opatření; zpracování studií a plánů; zvyšování kapacit pro reakce 

obcí na povodně technickými prostředky.

Podnikatelé mohou být žadatelem jako vlastníci pozemků, ale není to úplně typické

Specifický cíl 1.3
Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, 
prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám



Příklady:

• aktivity vedoucí k přechodu na principy oběhového hospodářství; 

• prevence vzniku odpadů (např. kompostéry pro předcházení vzniku     komunálních 

odpadů)

• zlepšení nakládání s odpady

• výstavba a modernizace sběrných dvorů

• doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu

• podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních 

odpadů

• budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren 

odpadních vod včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání

• výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

• budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů

• budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady

•Podnikatelé mohou být žadatelem, pokud podnikají v této oblasti

Specifický cíl 1.5
Podpora přechodu k oběhovému hospodářství



Příklady: 

• péče o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné druhy

• aktivity zaměřené na zvýšení kvality ovzduší (např. náhrada nebo rekonstrukce 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, pořízení a modernizace systémů pro 
posuzování a vyhodnocení úrovně z nečištění ovzduší)

• aktivity vedoucí ke snížení počtu kontaminovaných lokalit (např. průzkum rozsahu 
znečištění, odstranění rizik)

Podnikatelé mohou být žadatelem jako provozovatelé zdrojů znečištění nebo majitelé 
kontaminovaných lokalit

Specifický cíl 1.6
Posílení biologické rozmanitosti, zelené 

infrastruktury v městském prostředí a snížení 
znečištění



Operační program 
Zaměstnanost+



• Program je nástupcem OP Zaměstnanost

• Alokace: 36,4 mld. Kč

• Fond: ESF+

• Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

• Web: www.esfcr.cz/opz-plus

• 5 priorit (pátou je Technická pomoc)

• Primárně není určen pro podnikatele, pouze pokud jsou

zaměstnavateli (včetně vzdělávání pracovníků),

http://www.esfcr.cz/opz-plus


Priorita 1 Budoucnost práce

Určena pro zaměstnavatele

Specifické cíle:

• 1.1 Zlepšit přístup k zaměstnání pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména 
mladé lidi a dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a 
neaktivní osoby, podporovat samostatně výdělečné činnosti a sociální ekonomiku

• 1.2 Modernizovat instituce a služby trhu práce s cílem posoudit a předvídat potřeby 
dovedností a zajistit včasnou, individuálně uzpůsobenou pomoc i podporu při 
vytváření souladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, jakož i během 
přechodů mezi zaměstnáními a během mobility

• 1.3 Prosazovat rovnováhu mezi muži a ženami na trhu práce, lepší rovnováhu mezi 
prací a osobním životem – včetně přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby

• 1.4 Prosazovat přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a 
zdravé stárnutí a zdravé a přiměřené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní 
rizika



Určena pro zaměstnavatele

Specifický cíl:

• 3.1 Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit tak jejich rovné příležitosti a 

aktivní účast a nabídnout jim lepší zaměstnatelnost

Priorita 3 Sociální inovace



Modernizační fond



www.paradnikraj.cz

▪ Zaměřen na energetiku a její přizpůsobení požadavkům Green Deal

▪ Spravuje ho Ministerstvo životního prostředí přes Státní fond životního prostředí

▪ https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/

▪ Alokace cca 154mld Kč, prostředky do 2030

▪ Alokace v % je orientační a může být změněna každé 3 roky

▪ Výzvy ve 2 letých vlnách, vždy nejdříve výzva k registraci záměrů = podmínka k podání žádosti

▪ MAS udělali registraci záměrů

▪ Předregistrace pro výzvu 1-3 proběhla prosinec 2020 – leden 2021. Výzva bude otevřená každou chvíli

▪ Předregistrace pro výzvy 4-9 (vyjma 8) bude na podzim 2021

▪ Prezentace Modernizačního fondu 

https://www.youtube.com/watch?v=oQTwkhe9ozY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pNFJMW8SOeFhN8WOp

ziFpAFutD3D4e3LxGv0NkGvzJolZRo6AeFri1tE

▪ Pro Pk sledujte www.paradnikraj.cz

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/
https://www.youtube.com/watch?v=oQTwkhe9ozY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pNFJMW8SOeFhN8WOpziFpAFutD3D4e3LxGv0NkGvzJolZRo6AeFri1tE
http://www.paradnikraj.cz/
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1. HEAT – Modernizace soustav zásobování 

tepelnou energií (40 mld. Kč)

Program podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených 

pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné 

energie. - spíše pro „velké hráče“ v energetice

2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v 

energetice  (59,6 mld. Kč)

Program na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie - možnost 

fotovoltaiky pro obce 

3. ENERG ETS – Zlepšení energetické 

účinnosti a snižování emisí skleníkových 

plynů v průmyslu v EU ETS (20,5 mld. Kč)

Program je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické 

účinnosti a/nebo snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro 

zařízení zařazená v EU ETS. 

4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v 

podnikání (9,2 mld. Kč)

Program se zaměřuje na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické 

účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání  (mimo zařízení 

EU ETS) 

5. TRANSCom – Modernizace dopravy v 

podnikatelském sektoru (13,1 mld. Kč, 

spolu s programem 6

Program podporuje nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou 

infrastrukturu u podnikatelských subjektů 

6. TRANSGov – Modernizace veřejné 

dopravy (viz program 5)

Program na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou 

dopravu určený pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a 

veřejných subjektů, veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty 

se závazkem veřejné služby – není určeno pro podnikatele.

7. ENERGov – Energetická účinnost ve 

veřejných budovách a infrastruktuře (6,2 

mld. Kč)

Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití 

obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a 

veřejné infrastruktuře – není určeno pro podnikatele

8. KOMUENERG – Komunitní energetika (2,3 

mld. Kč)

Program určený na podporu otevřených energetických společenství založených za 

účelem uspokojení svých energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba 

zisku) – zatím není legislativa

9. LIGHTPUB – Modernizace soustav 

veřejného osvětlení (3,1 mld. Kč)

Program se zaměřuje na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného 

osvětlení s možností instalace inovativních prvků. – není určeno pro podnikatele.

Zaměření
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Souhrnná bilance předregistračních výzev

Přijato – 9 067 projektových záměrů

Požadavek na dotaci – 669 mld. Kč

Bilance podle programů:

HEAT

Přijato – 554 projektových záměrů                                     

Požadavek na dotaci – 113 mld. Kč                                

RES+

Přijato – 8 359 projektových záměrů

Požadavek na dotaci – 523 mld. Kč

ENER ETS

Přijato – 154 projektových záměrů

Požadavek na dotaci – 33 mld. Kč



Národní plán obnovy



⚫ Má reagovat na COVID -19 a dále zajistit, že členské státy EU budou

udržitelnější, odolnější a připravené na výzvy a příležitosti související se

zelenou a digitální transformací

⚫ Musí být předložen EU do konce dubna 2021

⚫ Připravuje MPO ve spolupráci s dalšími resorty, do přípravy se podařilo

zapojit i kraje. Nicméně i tak jsou aktivity směřovány zejména na centrální

úroveň

⚫ Uznatelné výdaje jsou již od 1.2.2020

⚫ Alokace cca 170 mld. Kč

⚫ Rychlá realizace – v roce 2023 by mělo být zazávazováno

⚫ 17.5.2021 projednáno ve Vládě ČR

⚫ V mnoha případech jde jen o finanční posílení stávajících nástrojů



Národní plán obnovy – komponenty a alokace 
Pilíř Komponenta

Alokace (v mil. 

Kč)

1. Digitální transformace

1.1 Digitální služby občanům a firmám 2 949

1.2 Digitální systémy veřejné správy 7 133

1.3 Digitální vysokokapacitní sítě 5 787

1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové 

technologie
5 710

1.5 Digitální transformace podniků 5 000

1.6 Zrychlení a digitalizace stavebního řízení 1 750

2. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

2.1 Udržitelná a bezpečná doprava 24 000

2.2 Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru 10 000

2.3 Přechod na čistší zdroje energie 6 660

2.4 Rozvoj čisté mobility 4 934

2.5 Renovace budov a ochrana ovzduší 19 000

2.6 Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu 15 000

2.7 Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda 4 400

2.8 Revitalizace území se starou stavební zátěží 3 332

2.9 Podpora biodiverzity a boj se suchem 3 400

3. Vzdělávání a trh práce

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 4 857

3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů 13 156

3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce 22 993

4. Instituce a regulace a podpora podnikání v 

reakci na COVID-19

4.1 Systémová podpora veřejných investic 2 490

4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v 

roli národní rozvojové banky 
1 000

4.3 Protikorupční opatření 0

4.4 Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy 51

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru 8 150

5. Výzkum, vývoj a inovace

5.1 Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve 

zdravotnictví
5 000

5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové 

praxe
8 200

6. Zdraví a odolnost obyvatel
6.1 Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče 4 700

6.2 Národní plán na posílení onkologické prevence a péče 10 250

Celkem 199 902



Příležitosti pro podnikatele 

1.1. Digitální služby občanům a firmám – navzdory názvu omezené možnosti pro

podnikatele

1.3. Digitální vysokokapacitní sítě – vysokorychlostní internet, spíše firmy jako

uživatelé

1.4. Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie -

start-ups, spin-offs

1.5. Digitální transformace podniků – významné možnosti, asi spíše tématicky

zaměřené

2.3. Přechod na čistší zdroje energie – zejména fotovoltaika

2.4. Rozvoj čisté mobility – dobíjecí stanice, nákup ekologicky „šetrných“ vozidel

2.5. Renovace budov a ochrana ovzduší – spíše jen vlastníci bytů

2.6.Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu – např. pozemkové úpravy

2.7. Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda – odpady včetně jejich

energetického využití, recyklace, voda v podnicích

2.8. Regenerace území se starou stavební zátěží – i podnikatelské brownfields

2.9. podpora biodiverzity a boj se suchem – podnikatelé jako vlastníci pozemků



Příležitosti pro podnikatele 

3.3. Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce - rekvalifikace

4.1. Systematická podpora veřejných investic – podpora přípravy PPP

projektů

4.2 Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB

v roli národní rozvojové banky (nové produkty ČMZRB)

4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru - kreativní vouchery

5.2 Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové

praxe - šance pro inovativní firmy



Dotační program Pardubického kraje na podporu

podnikání v problémových regionech Pk

⚫ cílem je poskytnout malým či středním podnikům (MSP) z problémových mikroregionů

Pardubického kraje (Strategie rozvoje Pk 2021 – 2027) jednorázovou finanční dotaci,

která by jim účinným způsobem pomohla dosáhnout vylepšení vyvíjeného či vyráběného

produktu, zlepšení poskytovaných služeb nebo zefektivnila komunikaci směrem ke

klientovi,

⚫ finanční podpora je určena úhradu služeb kreativců v souladu s cíli programu,

podprogramu a výzvy a uzavřenou smlouvou mezi firmou (Příjemcem kreativního

voucheru) a zástupcem kreativního sektoru (Poskytovatelem kreativních služeb).

⚫ poskytovatel kreativních služeb musí bát zaregistrován na webu www.paradnikraj.cz

⚫ předpokládaný celkový objem prostředků 500 000 Kč, min. výše podpory 30 tis. Kč,

max. výše podpory 70 tis. Kč, max. míra podpory je 80% celkových způsobilých nákladů

⚫ Dotace bude poskytována až po realizaci projektu a předložení vyúčtování

⚫ Sběr žádostí 14.6.2021 – 30.7.2021

⚫ https://www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-probihajici-v-oblasti-uzemniho-planovani-a-

regionalniho-rozvoje-/111293/

http://www.paradnikraj.cz/


Děkuji za pozornost

Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení reg. rozvoje KrÚ Pk

tel: 724 496 029, 

mail: miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz

mailto:miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz


Dotační podpora OP PIK v roce 2021 a 
výhled do programového období OP TAK

Webinář Parádní příležitosti pro podnikatele

Ing. Alena Užachovová

19.5.2021
Pardubice



Agentura pro podnikání a inovace

• Státní příspěvková 
organizace podřízená 
Ministerstvu průmyslu a 
obchodu ČR

• Zprostředkující subjekt pro 
dotační programy OP PIK a 
OP TAK

• Kontakty na regionální 
kanceláře naleznete v sekci 
KONTAKTY

https://www.agentura-api.org/cs/kontakty/


Regionální kancelář API pro Pardubický kraj

- Individuální konzultace podnikatelských záměrů
- Pomoc při administraci projektů
- Pořádání konzultačních dnů, seminářů, workshopů/webinářů více na webu v 

sekci Akce

Administrativní centrum
K Vinici 1256, 530 02 Pardubice
Odkaz na mapu

245 013 315 

pardubice@agentura-api.org

Kancelář RKA

www.agentura-api.org

https://www.google.cz/maps/place/K+Vinici+1256,+530+02+Pardubice+V-Zelen%C3%A9+P%C5%99edm%C4%9Bst%C3%AD/@50.0308481,15.7804709,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470dcc8e7cc1b841:0x97134ad4851194dc!8m2!3d50.0308481!4d15.7826596
https://www.agentura-api.org/cs/udalosti/vstup/online-konzultacni-den-pro-podnikatele/


Aktuálně otevřené výzvy OP PIK

Výzva
Datum 

vyhlášení
Zahájení
příjmu

Ukončení
příjmu

Typ výzvy Žadatel

Inovační vouchery VI 1. 7. 2020 15. 7. 2020 31. 12. 2022 průběžná MSP

Úspory energie VI 24. 11. 2020 24. 11. 2020 30. 6. 2021 průběžná MSP, VP

Úspory energie s EPC VI 8. 12. 2020 8. 12. 2020
31. 5. 2021/ 
30.11.2021

průběžná
MSP, VP

Úspory energie v SZT IV 2. 12. 2019 8. 1. 2020 30. 6. 2021 průběžná MSP, VP

Poradenství II Poradenské služby pro MSP 8. 2. 2021 1. 3. 2021 30. 6. 2021 průběžná MSP

Vysokorychlostní internet – Výzva III 17. 8. 2020/ 
16.4.2020

17. 10. 2020/ 
15.5.2020

16. 09. 2021 jednokolová Uživatelé DTM

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/poradenstvi/poradenstvi-vyzva-ii-poradenske-sluzby-pro-msp/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-s-epc-vyzva-vi/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/uspory-energie-v-szt/uspory-energie-v-szt-vyzva-iv/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/poradenstvi/poradenstvi-vyzva-ii-poradenske-sluzby-pro-msp/
https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/vysokorychlostni-internet/vysokorychlostni-internet-vyzva-iii-vznik-a-rozvoj-digitalnich-technickych-map-verejnopravnich-subjektu-dtm-vps/


Výzva Datum 
vyhlášení

Zahájení příjmu Ukončení 
příjmu

Typ výzvy Žadatel

Potenciál VIII 27.5.2021 14.6.2021 26.8.2021 kolová MSP, VP

Aplikace IX 28.5.2021 15.6.2021 31.7.2021 kolová MSP (VP), VO

Inovace IX - Inovační projekt 28.5.2021 15.6.2021 30.9.2021 průběžná MSP, VP

ICT a SS – Digitální podnik 28.6.2021 2.9.2021 11.10.2021 průběžná MSP

Harmonogram výzev na rok 2021 (OP PIK)



dotace: 1 mil. Kč - 100 mil. Kč

míra podpory: malý podnik 45 % ZV, střední podnik 35 % ZV, velký podnik 25 % ZV

Produktové, procesní, organizační a marketingové inovace v rámci podniků.

Způsobilé výdaje

• projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti

• stavby (do 20 % ZV na technologie)

• technologie

• software a data

• práva k užívání duševního vlastnictví

• certifikace produktů

• marketingová inovace

Inovace – Inovační projekt



Potenciál

dotace: 2 mil. Kč - 100 mil. Kč

míra podpory: 50 % ZV bez ohledu na velikost podniku (MSP, VP)

Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Způsobilé výdaje

• dlouhodobý hmotný majetek

• náklady na investice do budov (novostavby a stavební úpravy, resp. technické zhodnocení místa 
realizace)

• dlouhodobý nehmotný majetek



dotace: 2 mil. Kč - 50 mil. Kč (projekty bez účinné spolupráce), 

ev. až 100 mil. Kč (projekty s účinnou spoluprací nebo CZ-NACE 30.3, kódu intervence 

063 nebo 065)

míra podpory: max. míra na celý projekt 70 % ZV

Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Způsobilé výdaje

• osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického 
podpůrného personálu

• náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů 
dlouhodobého hmotného movitého majetku

• náklady na smluvní výzkum

• náklady na poradenské služby VaV

• dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky

Aplikace



dotace: 50 000 – 375 000 Kč; 50 000 – 425 000 Kč; 250 000 – 1 mil. Kč
míra podpory: 75 % pro MSP, 85 % v případě problematiky sucha, 50 %

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření 

znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních 

podniků. 

Způsobilé výdaje

• měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty 

• návrh nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení 

• vývoj softwaru, hardwaru, materiálů, zařízení, prvků systému, prototypu (i jeho výroba a následné 
testování), funkčního vzorku (i jeho výroba a následné testování) v souvislosti s vývojem nebo 
zaváděním nového produktu 

• optimalizace procesů, modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů v souvislosti s 
vývojem nebo zaváděním nových produktů 

Inovační vouchery



dotace: 50 000 – 1 mil. Kč 
míra podpory: 50 % ZV (MSP)

Nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro 

podnikání a průmysl.

Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství

průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení 

úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

Způsobilé výdaje

• nákup externích poradenských služeb
a) poradenství pro získání nových certifikátů (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) 

— výstupem projektu bude certifikát
b) poradenství pro zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků tzv. vodní audit

— výstupem bude získání značky Odpovědného hospodaření s vodou anebo provedení doporučených 
návrhů opatření dle Metodiky pro dosažení hospodárnějšího užívání vod v podniku 

Poradenství 



dotace: 500 tis. – 200 mil. Kč 

míra podpory: malý podnik 50 % ZV, střední podnik 40 % ZV, velký podnik 30 % ZV

Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov a výrobních a technologických procesů v 
podnikatelském sektoru.

Způsobilé výdaje

• dlouhodobý hmotný majetek

• dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného 
majetku)

• inženýrská činnost

• energetický posudek

• projektová dokumentace

• náklady na organizaci výběrového řízení

Úspory energie



dotace: 500 tis. – 200 mil. Kč 

míra podpory: malý podnik 50 % ZV, střední podnik 40 % ZV, velký podnik 30 % ZV

Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov a výrobních a technologických procesů v 

podnikatelském sektoru.

EPC = financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor 

Způsobilé výdaje

• dlouhodobý hmotný majetek

• dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného 

majetku)

• inženýrská činnost

• energetický posudek

• projektová dokumentace

• náklady na organizaci výběrového řízení (de minimis)

Úspory energie s EPC



dotace: 1 – 10 mil. Kč 

míra podpory: dle regionální mapy (MSP)

Investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware.

Způsobilé výdaje

• DHM – HW

• DNM – SW

• Služby poradců, expertů, studie – související s projektem 

• Ostatní výdaje neinvestiční – ostatní SW na bázi časově omezeného předplatného 

ICT a SS – Digitální podnik



Operační program Technologie a aplikace pro konkurence schopnost 
(OP TAK) 2021-2027

(předběžná informace)



Přehled nových programů a navrhovaných oblastí podpory v 
programovém období 2021-2027



Odkaz na informace k OP TAK a programovému období 2021-2027: www.agentura-api.org

Přehled nových programů a navrhovaných oblastí podpory v 
programovém období 2021-2027

http://www.agentura-api.org/


Odkazy na informace k OP TAK a novému programovému období 2021-2027:

www.agentura-api.org
www.mpo.cz
www.dotaceEU.cz

Podcasty k tématu
s náměstkyní Danielou Grabmüllerovou z MMR
a náměstkem Marianem Piechou z MPO zde.

Přehled nových programů a navrhovaných oblastí podpory v 
programovém období 2021-2027

http://www.mpo.cz/
http://www.dotaceeu.cz/
https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/podcasty?fbclid=IwAR0BPJ0b931oxz5Rg640bXd5-2cXu-oXYxmrMUbjZ1-nb-4h4ncMrkIY9wg


Děkuji za pozornost
pardubice@agentura-api.org
www.agentura-api.org

© Agentura pro podnikání a inovace
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Děkujeme za pozornost 
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