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Kdo může čerpat:
malé, střední i velké pod-

niky, veřejný sektor

HEAT - Modernizace soustav zásobování tepelnou enregií

• Podpora projektů pro využití OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna 
palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie. 

• Určeno pro fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie 
a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).

RES+ - Nové obnovitelné zdroje v energetice

• Podpora projektů nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie. 
• Určeno pro právnické a fyzické osoby, které jsou / budou držiteli licence pro podnikání v energetických 

odvětvích (výroba elektřiny).

ENERG ETS - Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu 
v EU ETS

• Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti, případně snížení produkce skleníkových plynů 
v průmyslové výrobě pro zařízení  zařazená v EU ETS.

• Určeno pro subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR.

ENERG - Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

• Podpora zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti, případně snížení produkce skleníkových plynů 
v podnikání, mimo zařízení v EU ETS.

• Určeno pro podniky všech velikostí.

TRANSCom - Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

• Podpora projektů podnikatelských subjektů pro nákup vozidel na laternativní pohon a neveřejnou infrastruk-
turu.

TRANSGov - Modernizace veřejné dopravy

• Podpora projektů pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů a veřejné 
nepodnikatelské subjekty a pro podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

ENERGov - Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

• Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a níukoemisních 
zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.
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Poslední aktualizace 
duben 2021.

Proč spolupracovat s námi:

 Máme dlouhodobě 
98% úspěšnost všech 

žádostí o dotace.

Ze 40 specialistů
sestavíme tým na míru 

vaší firmě.

Za 14 let jsme zpracovali 
přes 1 300 projektů v hodnotě 

30 mld. Kč.


