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Národní plán obnovy

• Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu

• Alokace: 190 mld. Kč

• Hlavní cíl: podpora oživení a odolnost tuzemské ekonomiky po zasažení pandemií

Covid-19

• Široké spektrum žadatelů

www.planobnovycr.cz

http://www.planobnovycr.cz/


Pilíře Národního plánu obnovy
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Celkem: 190 578 mil. Kč



Rozvoj kulturního a kreativního průmyslu

▪ Využití kulturního a kreativního sektoru pro ekonomickou i společenskou obnovu ČR; oživení

činnosti související s kulturou a cestovních ruchem v regionech

▪ Digitalizace kulturního a kreativního sektoru

▪ Kreativní vouchery

▪ Mikrodotace pro MSP na spolupráci s odborníky z oblasti KKP

▪ Max. 85 % z celkové ceny zakázky kulturně-kreativních služeb poskytovatelů

registrovaných v Celostátní galerii kreativců z kreativnicesko.cz

▪ Min. výše: 50 000 Kč, max. 200 000 Kč

▪ Vybudování regionálních kulturních a kreativních center

▪ Odhadované celkové náklady: max. 150 mil. Kč na projekt



Fotovoltaika - Přechod na čistší zdroje energie (komponenta 2.3)

• Instalace fotovoltaických panelů a bateriových úložišť

• Pro OSVČ, MSP a VP

• Alokace 2 mld. Kč

• 1- 100 mil. Kč na projekt - Pouze 1 odběrné místo na projekt

• Intenzita podpory: 35 %, bateriový systém 50 %

• Dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren od 100 kWp do 1MWp (min. hranice
odpovídá cca 500m2 plochy střechy a 250 panelům)

• Vyhlášení výzvy: 8.3.2022; Příjem žádostí: od 22.03.2022 do 30.06.2022

• Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem
a pozemkům, kde bude projekt realizovaný



Modernizační fond

• Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

• Alokace: 150 mld. Kč (60 – 70 % přednostně výrobcům elektřiny)

• Hlavní cíl:

• Podpora investic do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti

→ rychlejší přechod na nízkouhlíkové hospodářství

• Široké spektrum žadatelů

• Podpora 30 – 80 %

www.mzp.cz/cz/modernizacni_fond

http://www.mzp.cz/cz/modernizacni_fond


Modernizační fond

• 9 programů na řadu opatření k úspoře energií



Národní rozvojová banka - expanze

▪Bezúročný úvěr na zahájení/rozvoj podnikání

▪Standardní úvěr na:

 Nákup strojů, zařízení, technologií

 Nákup softwaru a licencí

 Pořízení nebo rekonstrukci budov, používaných k podnikání (administrativní, výrobní

areály, skladovací haly)

▪Realizace projektu: kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy

▪Doba splatnosti: 7 let (10 let na pořízení či rekonstrukci budovy)



Národní rozvojová banka - expanze

▪Úvěr je poskytován až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu

 Zbývajících min. 20 % projektu musí být financováno komerčním úvěrem

některého ze smluvních partnerů

▪Výše úvěru: 1 až 45 mil. Kč;minimální investice 2,2 mil. Kč

▪Až 2 mil. Kč finanční příspěvek na úhradu úroků u smluvního partnera

▪Odklad splátek až 3,5 roku

▪Program financován z ESI (evropských strukturálních) fondů v rámci OP PIK MPO

https://www.nrb.cz/ke-stazeni/oppik-spolupracujici-partneri/


Národní rozvojová banka – úspory energií

▪ Bezúročné úvěry k financování projektů zaměřených na úspory energie:

 Zateplení, výměna oken či dveří,modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách, …

▪ Realizace projektu: kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy

▪ Výše úvěru: 500 tis. Kč až 60 mil. Kč

▪ Bezúročný úvěr poskytován až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu (u projektů do 3 mil. Kč)

▪ V ostatních případech až do výše 70 % a je zároveň vyžadováno spolufinancování komerčním

úvěremmin. do výše 20 % způsobilých výdajů projektu



Národní rozvojová banka – úspory energií

▪Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku až 250 tis. Kč

▪Příspěvek na úhradu úroků úvěru smluvního partnera NRB až 4 mil. Kč

▪Doba splatnosti: až 10 let

▪Odklad splátek: až 4 roky

▪Program financován z ESI (evropských strukturálních) fondů v rámci OP PIK MPO
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