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Představení 5-ti dotačních titulů pro podnikatele a firmy – 8/2022 

****************************************************************** 

Dotační titul 1: Snížení emisí ze stacionárních zdrojů 

Na co? Pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných 
těžkých kovů olova, arsenu, kadmia, niklu a rtuti   

Pořízení technologií a změny technologických postupů 
vedoucích ke snížení emisí pachových látek, jako například 
zakrytování a odsávání odpadního plynu z technologie s 
následným čištěním pomocí koncového zařízení na omezování 
zápachu (např. bio filtr, bio pračka, mokrá vypírka, ozonizér, 
plazmové čištění, případně další technologická řešení), 

 
Míra podpory: 60 % způsobilých výdajů    
  možno žádat do 1/2023 
******************************************************************* 

Dotační titul 2: Vozidla pro podnikání s alternativním pohonem 

Na co?  

Pořízení osobních a užitkových automobilů, 
pořízení dobíjecích stanic 

 
Míra podpory: 
 40-60 % podle velikosti podniku 
Vyhlášeno v 6/2022    
********************************************************************** 

Dotační titul 3: Digitální podnik 

Na co?  

Nákup nevýrobních technologií (MES, MIS) 

Logistické a skladové technologie a další nevýrobní 
tech. 

Vnitropodniková konektivita, kybernetická 
bezpečnost.       Minimální výše dotace 1 mil. Kč 

 
Míra podpory:  
40-50 % způsobilých výdajů, míra podpory dle krajů možno žádat do 16.9. 2023 
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********************************************************************* 

Dotační titul 4: Výsadba stromů na veřejně přístupných místech 

Na co?  

Výsadba a následné péče o vysázené stromy – listnaté. 
Pozemky určené k výsadbě jsou ve vlastnictví žadatele nebo 
jeho vlastník souhlasí s výsadbami.  

Maximální výše dotace 250.000 Kč. 
 
Míra podpory:  
100 % způsobilých výdajů    
možno žádat do 6/2023 
 
************************************************************** 
Dotační titul 5 Úspory vody v průmyslu  
Míra podpory: 40 % způsobilých výdajů,   
  možno žádat do 9/2022 
Indikátory:  a) roční úspora spotřebované vody,  
  b) nová nebo zlepšená kapacita záložních zdrojů vody 
***************************************************************** 
 
Podnikatel či firma zajistí 
Vlastnické práva k nemovitosti, přehled strojů a jejich ceny, případně soupis stavebních 
prací 
Má práce pro Vás spočívá 🌞 Žádost, kompletace příloh + veškerá administrace do 
proplacení dotace   

Jana Mikulková 
 
Kontaktní a identifikační údaje 
 Telefon: 606 178 459, 
e-mail: INFO@DOTACEzEU.eu   
www.dotaceZeu.eu 
 


