
 

 

Přehled dotačních titulů pro investice do výroby a využití pelet v 2019/2020  

Program rozvoje venkova ČR 2014–2020 
Investice do nezemědělských činností 

 Předmět dotace: 
o investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zem. podnikatelů 
o nezbytná výpočetní technika (hardware a software) 
o pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení 
o doplňující výdaje (úprava povrchů) 
o výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (většina vyrobeného paliva žadatelem (více 

než 50 %) musí sloužit k prodeji 

 Typy příjemců: zemědělský podnikatel (min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým 
příjmům za poslední účetně uzavřené období nebo hospodaří v lese s min. výměrou 10 ha) 

 Cílové území: celá ČR mimo Prahu, Plzeň, Liberec, Brno a Ostravu 

 Požadavek finančního zdraví u projektů nad 1 mil. Kč celkových způsobilých výdajů (3 uzavřená období) 

 Způsobilé výdaje: 200 tis. – 10 mil. Kč  

 Míra podpory : 25% / 35% / 45% - velký / střední / malý podnik 

 Termín nejbližší výzvy:  08. 10. až 29. 10. 2019 

 Důležité: platné stavební povolení už při podání žádosti 
 

 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

 Předmět dotace: 
o stroje, technologie, stavební úpravy, distribuce, marketing  

o zaměřeno na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

v oblasti zpracování zemědělských produktů 

o využití moderních technologií zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv 

o investice do zařízení, které souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením na trh 

o rozvoj místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců 

 Typy příjemců: Zemědělský podnikatel nebo výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu nebo výrobce 
krmiv pro hospodářská zvířata nebo výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků (MSP)  

 Cílové území: celá ČR mimo Prahu 

 Míra podpory:  40 % způsobilých výdajů pro potravináře a krmiváře; 35–45 % pro pekaře a cukráře 

 Termín nejbližší výzvy: 08. 10. až 29. 10. 2019 

 Důležité: platné stavební povolení už při podání žádosti 

 



 

 

Operační program Životní prostředí 

Zkvalitnění nakládání s odpady 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 
 
Předmět dotace: 

 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů 

 zařízení na úpravu nebo využívání "ostatních" odpadů (na paliva z odpadů se budou vztahovat požadavky vyplývající 
z příslušných právních předpisů EU a ČR. Žadatel musí doložit potvrzení budoucího odběratele, který je zároveň 
provozovatelem koncového zařízení o zajištění odběru minimálně 50 % takto vyrobených paliv z odpadů. Koncové 
zařízení musí splňovat podmínky pro spalování nebo spoluspalování odpadů. Zařízení na výrobu paliv z odpadů musí 
být vždy provozováno dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.) 

Typy příjemců: 

 podnikatelské subjekty i veřejný sektor (dle typu projektu) 

Cílové území: 

 území celé České republiky 

Hlavní předpokládané povinné přílohy: 

 projektová dokumentace (technický popis) včetně položkového rozpočtu 

 stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí 

 územní rozhodnutí (popř. územní souhlas), popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v 

souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, nebo stavební povolení (pokud bylo 

vydáno). U dodávek technologie či zařízení bez stavebních úprav, projektů svozu a síťového rozmístění nádob, 

zpracování analýz není tato příloha vyžadována 

 aktuální výpis z katastru nemovitostí 

 stanovisko ČIŽP - kde je vyžadováno 

 analýza potenciálu tvorby odpadů v zájmové oblasti  

Míra podpory: 

 dotace až 85 % 

Termín nejbližší výzvy: 02. 09. 2019 až 03. 02. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detailní informace: 

Ing. Hana Švábenská 
obchodní manažer 
mobil: +420 737 269 684 
e-mail: svabenska@grantika.cz  



 

 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 

Program Technologie 

 Předmět dotace: Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo 

stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu 

stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem 

podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE (CZ-NACE: 10, 11, 13-18, 20-33, 38, 41-43,71). 

 Projekt se musí týkat podporované činnosti – Nákup výrobní peletizační linky je možný zejména v rámci dřevozpracujícího průmyslu, 

ovšem nákup pouze výrobních technologií není možné v rámci aktuální výzvy podpořit (v rámci programu se hodnotí se stávající úroveň 

digitální transformace žadatele a také posun v této oblasti díky realizaci projektu, náklady na pořízení výrobních technologií nesmí 

tvořit více než 50 % nákladů na technologie nevýrobní). 

 Typy příjemců: malý nebo střední podniky 

 Realizace na území ČR mimo Prahu 

 Míra podpory: 

o míra podpory 35–45 % 

o 1–20 mil. Kč 

 Termín nejbližší výzvy: 11. 03. až 13. 06. 2019 

 

Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií 

v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 

Program Úspory energie 

 Předmět dotace: úsporná opatření v rámci areálu žadatele vč. instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a 

tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku (v návaznosti na realizaci investic do zvýšení energetické účinnosti a snížení energetické 

náročnosti budov) 

 Typy příjemců: malý, střední nebo velký podnik 

 Projekt musí být realizován v podporovaných CZ-NACE: A 01-02, B 05-09, C 10, 11, 13-33, D 35, E 36-39, F 41-43, G 45-47, H 52-53, J 58-

63, K 64-66, L 68.20.2, 68.20.4, M 69-75, N 77-82, P 85, Q 86-88, S 95-96. 

 Cílové území: celá ČR mimo Prahu 

 Míra podpory: 50 %, 40 %, 30 %, výše dotace 0,3 – 400 mil. Kč 

 Termín nejbližší výzvy: 02. 07. 2018 až 29. 04. 2019 (další výzva 2.9.2019 – 30.4.2020) 

 Hlavní předpokládané povinné přílohy: energetický posudek, projektová dokumentace, položkový rozpočet 

 

Program Obnovitelné zdroje energie 

 Předmět dotace: vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k 

výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic 

pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného 

tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií 

 výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně 

 výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně (i pro vlastní potřebu) 

 výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu) 

 Typy příjemců: malý, střední nebo velký podnik (včetně zemědělských podnikatelů u aktivity vyvedení tepla ze stávající bioplynové 

stanice) 

 Cílové území: celá ČR mimo Prahu (lokální původ dřevní biomasy – do 100 km nebo stejný kraj) 

 Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti dle CZ-NACE 01-02, 05-11, 13-33, 35-39, 41-43, 45-47, 49-53, 58-66, 68.20.2, 
68.20.4, 69-75, 77-78, 80-82, 85-88, 95-96. 

 Míra podpory:  

o Vyvedení tepla a bioplynu ze stávajících BPS: až do výše 50/45/40 % způsobilých výdajů pro malé/střední/velké podniky 

o KVET z biomasy, výtopny z biomasy: až do výše 80/70/60 % způsobilých výdajů pro malé/střední/velké podniky. Způsobilé 

náklady jsou dodatečné náklady ve srovnání s běžným zařízením (odečtou se investiční náklady běžného zařízení) 

 Termín nejbližší výzvy: do 29. 03. 2019 

 Hlavní předpokládané povinné přílohy: energetický posudek, projektová dokumentace, položkový rozpočet 

 

 Detailní informace: 

Ing. Hana Švábenská 
obchodní manažer 
mobil: +420 737 269 684 
e-mail: svabenska@grantika.cz  

 


