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Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení objektu pro podnikatelské činnosti v 
seznamu podporovaných CZ-NACE (např. zpracovatelský průmysl).

ŽADATELÉ: malé a střední podniky  
VÝŠE DOTACE: 45 %, s historií nad 3 roky 1-20 mil. Kč 
VÝZVA 12/2017, PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do 14.5.2018

Pořízení elektromobilu, pořízení nabíjecích stanic pro vlastní potřebu.

ŽADATELÉ: malé, střední a velké podniky
VÝZVA 9/2018, PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do 12/2018

Výstavba nových školicích center, rekonstrukce stávajících školicích center, pořízení vybavení 
školicích center (nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky), pořízení vzdělávacích 
programů. Středisko bude sloužit pro podnikatelské činnosti v seznamu podporovaných CZ-NACE 
(např. zpracovatelský průmysl, činnosti s odpady, stavebnictví).

ŽADATELÉ: malé, střední podniky
VÝŠE DOTACE: 50%, 500 tis. - 5 mil. Kč 
VÝZVA 1. Q 2018, PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ 3. Q. 2018

Produktová inovace, procesní inovace, organizační inovace, marketingová inovace. Projektová 
dokumentace vč. inženýrské činnosti, stavby, technologie a hardware a sítě vč. souvisejícího SW. 
Služby – certifikace produktů, výdaje na marketingovou inovaci. Inovace se projeví v podporovaných 
CZ-NACE (např. zpracovatelský průmysl, činnosti s odpady, vydavatelské činnosti, architektonické 
a inženýrské činnosti).

ŽADATELÉ: malé, střední, velké podniky
VÝŠE DOTACE: malý podnik 45%, střední podnik 35%, velký podnik 25%, 1 - 200 mil. Kč 
VÝZVA 6/2018, PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do 10/2018

Zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace otvorových výplní. Rozvody elektřiny, plynu 
a tepla v budovách. Zavádění a modernizace systémů měření a regulace. Modernizace, rekonstrukce 
stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu. Modernizace soustav osvětlení budov a 
průmyslových areálů. Využití odpadní energie ve výrobních procesech. Instalace OZE pro vlastní 
spotřebu podniku.
ŽADATELÉ: malé, střední, velké podniky
VÝŠE DOTACE: malý podnik 50%, střední podnik 40%, velký podnik 30%
VÝZVA 11/2017, PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ do 30.4.2018, další pak do 12/2018
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