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Dotační aktuality duben 2022 

 

1. Digitální vysokokapacitní sítě z NPO 

Před Velikonocemi byla vyhlášena tato výzva z Národního plánu obnovy, zaměřuje se na 

zavádění vysokokapacitních sítí elektronických komunikací, za pomocí budování či 

modernizace stávající infrastruktury. Příjem žádostí začne 28. dubna 2022.  

Kdo může o dotaci žádat? 

Podnikatelský subjekt bez ohledu na velikost, který má oprávnění v podnikání odpovídající 

podporované ekonomické činnosti (což jsou podnikatelé v elektrotechnických komunikacích, 

registrovaní u Českého telekomunikačního úřadu).  

Výše dotace 

Až 80 % způsobilých nákladů, maximálně však 230 mil. Kč na jeden projekt. Místem realizace 

projektu je celá ČR včetně Hl. m. Prahy a jeho realizace musí proběhnout do 31. 12. 2025, 

nerozhodne-li poskytovatel jinak.  

Způsobilé náklady 

a) Investičního charakteru: vybudování pasivní síťové infrastruktury VHCN, stavební a 

inženýrské práce související s výstavbou infrastruktury VHCN, nebo modernizací 

stávající infrastruktury do stavu infrastruktury VHCN, aktivní prvky integrované do sítě 

s parametry VHCN, jiné způsoby realizace infrastruktury nebo programové vybavení. 

b) Neinvestičního charakteru: náklady na zajištění organizace výběrových řízení.  

Příjem žádostí potrvá do 31. srpna 2022.  

 

2. The Country for the future- inovace do praxe  

Program zaměřený na zavádění inovací do praxe, což znamená zavedení nově vyvinutých či 

inovovaných produktů do výroby a na trh. Výstupem by měly být nový nebo podstatně 

zdokonalený produkt, nový nebo podstatně zdokonalený proces výroby či nové nebo podstatně 

zdokonalené služby. Nejedná se o podporu výzkumu a vývoje. 

Kdo může o dotaci žádat? 
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Program bude zaměřen na malé a střední podniky na území celé ČR včetně Hl. m. Prahy.  

Platí, že určení velikosti firmy na základě počtu zaměstnanců je pouze orientační, protože do 

výsledné hodnoty vstupují i další údaje, jako jsou obrat, majetková provázanost s dalšími 

firmami atd.  

Výše dotace 

Předpokládá se až 50 % způsobilých nákladů a maximálně 25 mil. Kč na jeden projekt.  

Způsobilé náklady 

V případě zavádění inovace procesu a produktu to jsou: 

- Náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv. 

- Náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků. 

- Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací. 

V případě zavádění inovace pouze do procesu výroby: 

- Osobní náklady. 

- Náklady na nástroje, přístroje a vybavení. 

- Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty. 

- Další provozní náklady - materiál, dodávky atd. 

- Režijní náklady. 

Kdy bude zahájen příjem žádostí? 

Očekává se vyhlášení příjmu žádostí během května 2022, ale termín se může posunout.  

 

3. OP TAK harmonogram 

Opět připomínáme harmonogram chystaného Operačního programu Technologie a aplikace pro 

konkurenceschopnost, Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo v nejbližších týdnech vyhlásit 

tyto výzvy: 

-  Inovační vouchery- Patent, zaměřenou na ochranu průmyslového vlastnictví, 

ochranné známky atd.,  

- dále je na řadě Proof of concept na využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a jejich 

přenesení směrem k podnikům a v  
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- v květnu pak výzva Aplikace s cílem vyvíjet nové produktů, software nebo zlepšovat 

konstrukčních řešení a  

- velmi očekávaná bude také výzva Úspory energií, kde se ke slovu zase dostanou FVE 

a mnohé další možnosti snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů. 

 

Máte zájem o výše zmíněné či jiné dotace? Nevíte si rady s přípravou dotačního projektu? 

Neváhejte nás kontaktovat na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz.  
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