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ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PODPORY PODNIKÁNÍ ZE STRANY PARDUBICKÉHO KRAJE
▪ Omezené finanční zdroje kraje pro podporu podnikání
▪ Legislativně jen obecné obrysy kompetencí pro podporu podnikání
▪ Pardubický kraj podporuje podnikání jak formou přímé podpory (dotace a dotační programy), tak zejména ve formě
nepřímé podpory (vytváření příznivých podmínek pro podnikatele)

PŘÍMÁ PODPORA PODNIKÁNÍ – DOTACE A DOTAČNÍ PROGRAMY
▪ Krajská hospodářská komora Pk (každoroční dotace 560 tis. Kč na náklady spojené s činností oblastních
▪
▪
▪
▪

informačních míst pro podnikatele v rámci Pk + akce)
Podpora činnosti P-PINK - v letošním roce 2,1 Kč na provoz
Realizace projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II (např. Asistence, Marketing, Vzdělávání)
Dotační program „Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech Pk“ (program je
zaměřený na podporu budování a rekonstrukce infrastruktury k podnikatelskému využití)
▪ Kreativní vouchery – registrace na paradnikraj.cz
„Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ (program je
zaměřený na podporu budování a obnovy infrastruktury cestovního ruchu, možnými
žadateli jsou i podnikatelské subjekty, letos částka 4,8 mil. Kč)
www.paradnikraj.cz

NEPŘÍMÁ PODPORA PODNIKÁNÍ
▪ pořizování koncepčních dokumentů důležitých pro rozvoj kraje (Regionální inovační strategie PK, Strategie
rozvoje Pk 2021 -2027, Zásady územního rozvoje Pk aj.)

▪ organizace fungování platforem pro rozvoj kraje (Krajská rada pro inovace, Regionální stálá konference)
▪ správa a rozvoj majetku kraje, což přispívá k zlepšování podmínek pro fungování podnikatelských subjektů
(silnice II. a III. třídy, střední školství atd.)

www.paradnikraj.cz

SMART AKCELERÁTOR PK II = PARÁDNÍ KRAJ
▪ Asistenční vouchery – podpora podnikům k vytvoření projektových žádostí k dotačním programům. Výzva
otevřena do 30.4.2020

▪ Developerská činnost – propojování podnikatelského sektoru s výzkumnou a vzdělávací sférou
▪ Marketing – zaměřen na propagaci Parádního kraje jako značky rozvoje a inovací v Pk
▪
▪
▪
▪

Vzniknou kampaně Tvoříme
Videa k propagaci odvětví v Pk – možnost zapojení podniků
Web paradnikraj.cz – propagace inovativních firem, příkladů dobré praxe a aktuálních výzev
Webový nástroj k propojení žáka & střední školy & podniků

▪ Školení – možnost organizace a financování expertních školení pro zaměstnance
▪ Workshopy a konference
▪ Platformy dle odvětví – vedou k podpoře podnikání a rozvoji kraje – strategické intervence
výstupem (příkladem je Kreativní voucher)

www.paradnikraj.cz

MODERNIZAČNÍ FOND
▪ Zaměřen na energetiku a její přizpůsobení požadavkům Green Deal

▪ Spravuje ho Ministerstvo životního prostředí přes Státní fond životního prostředí
▪ https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/
▪ ho
Alokace
cca 154mld
Kč, prostředky
do 2030
Spravuje
Ministerstvo
životního
prostředí
přes Státní fond životního prostředí
▪ Alokace v % je orientační a může být změněna každé 3 roky

▪ Výzvy ve 2 letých vlnách, vždy nejdříve výzva k registraci záměrů = podmínka k podání žádosti
▪ MAS udělali registraci záměrů
▪ Předregistrace pro výzvu 1-3 proběhla prosinec 2020 – leden 2021. Výzva bude otevřená každou chvíli
▪ Předregistrace pro výzvy 4-9 (vyjma 8) bude na podzim 2020

▪ Prezentace Modernizačního fondu

https://www.youtube.com/watch?v=oQTwkhe9ozY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1pNFJMW8SOeFhN8WOpziFpA
FutD3D4e3LxGv0NkGvzJolZRo6AeFri1tE

▪ Pro Pk sledujte www.paradnikraj.cz

www.paradnikraj.cz

MODERNIZAČNÍ FOND
1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou
energií (40 mld. Kč)

Program podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako
změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie. - spíše pro „velké hráče“ v
energetice

2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice (59,6 mld.
Kč)

Program na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie - možnost fotovoltaiky pro obce

3. ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování
emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (20,5 mld. Kč)

Program je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení
produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS. -možnost pro podniky.

4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (9,2
mld. Kč)

Program se zaměřuje na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení
produkce skleníkových plynů v podnikání (mimo zařízení EU ETS) - možnost pro podniky

5. TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském
sektoru (13,1 mld. Kč, spolu s programem 6

Program podporuje nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u
podnikatelských subjektů – možnost pro podniky.

6. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy (viz program 5)

Program na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu určený pro
veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, veřejné nepodnikatelské
subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby – možnost spíše pro velké obce.

7. ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách a
infrastruktuře (6,2 mld. Kč)

Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních
zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře – pro Prahu.

8. KOMUENERG – Komunitní energetika (2,3 mld. Kč)

Program určený na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení
svých energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba zisku) – možnost pro obce, ale zatím není
legislativa

9. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení (3,1
mld. Kč)

Program se zaměřuje na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností
instalace inovativních prvků. - velká šance pro obce.
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