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Kdo může čerpat:
malé, střední i velké 

podniky

Co dotační program podporuje

• Oživení a podpora podnikání zasaženého pandemií COVID-19. Peníze z fondu pomohou firmám zmírnit dopa-
dy krize, podpoří digitalizaci vašeho podniku, zavedení inovací a dalších aktivit, které přispějí k ekonomickému 
růstu a tvorbě nových pracovních míst.

Jaké oblasti vašeho podnikání NPO podpoří

• Průmysl 4.0 a nové technologie
• Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovace do podnikové praxe
• Digitalizace podniků
• Snižování spotřeby energie
• Transformace průmyslu a přechod na čistší zdroje energie
• Rozvoj čisté mobility
• Rozvoj cirkulární ekonomiky a recyklace a šetření vody
• Posílení systému zdravotní péče

Pro koho bude program určen

• Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.
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Celková alokace:
až 190 mld. Kč

Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však 
zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit 

včas a naprosto bezchybně.

V enovation jsme specialisté na Národní plán obnovy

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 14 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro 
firmy. Mějte jisotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.



Přehled hlavních pilířů a komponent NPO
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Pilíř Komponenta Alokace

Digitální služby občanům a firmám 2 857 mil. Kč

Digitální systémy veřejné správy 7 054 mil. Kč

Digitální vysokokapacitní sítě 5 787 mil. Kč 

Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie 5 710 mil. Kč 

Digitální transformace podniků 5 000 mil. Kč

Zrychlení a digitalizace stavebního řízení 1 446 mil. Kč

Udržitelná a bezpečná doprava 24 000 mil. Kč

Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru  8 265 mil. Kč

Přechod na čistší zdroje energie 6 660 mil. Kč

Rozvoj čisté mobility 4 884 mil. Kč

Renovace budov a ochrana ovzduší 16 081 mil. Kč

Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu 14 576 mil. Kč

Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda  4 400 mil. Kč 

Revitalizace území se starou stavební zátěží 3 332 mil. Kč 

Podpora biodiverzity a boj se suchem 2 984 mil. Kč 

Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 4 857 mil. Kč

Adaptace kapacity a zaměření školních programů 13 156 mil. Kč

Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce  22 993 mil. Kč

Systémová podpora veřejných investic  2 471 mil. Kč

Nové kvazikapitálové nástroje na podporu podnikání a rozvoj ČMZRB v roli národní rozvojové banky 1 000 mil. Kč

Protikorupční opatření  

Zvýšení efektivity výkonu veřejné správy 34 mil. Kč

Rozvoj kulturního a kreativního sektoru 7 390 mil. Kč

Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví  5 000 mil. Kč

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe  8 200 mil. Kč

Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče 3 901 mil. Kč

Národní plán na posílení onkologické prevence a péče 8 540 mil. Kč
Zdraví a odolnost obyvatel

Digitální transformace

Fyzická infrastruktura a zelená tranzice

Vzdělávání a trh práce

Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid-19

Výzkum, vývoj a inovace


