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Vše o nových evropských dotačních 
programech přímo od jejich tvůrců

Tisková zpráva, 9. 4. 2021, Praha 

Ve čtvrtek 29. dubna na konferenci Eurofondy pro podniky 21+ z úst 
samotných tvůrců zazní informace o všech nových dotačních programech 
pro podnikatele pro období 2021 až 2027. Některé skutečnosti zazní úplně 

poprvé. 

79 %1 českých firem plánuje v následujících 3 letech čerpat dotaci. 960 miliard, které jsou 
připravené v nových dotačních programech, má také výrazně pomoci českému rozpočtu. 

Vypadá to, že nové dotační období, které slibuje 2× více peněz než v předchozím období, 

bude pro českou ekonomiku důležitější než kdykoliv dřív.  

Nové programy se totiž zaměří i na následky pandemie covid-19. A to jak ve firmách, tak 
například ve zdravotnických zařízeních. Čeští podnikatelé i zástupci médií se na konferenci 
informace o těchto dotacích dozvědí poprvé. Tvůrci programů představí postupně všechny 

chystané programy. 

„Zásadní změna od roku 2021 spočívá v mimořádné pestrosti dostupných fondů. Kromě 
klasických EU fondů (ESIF) se objevují zcela nové nástroje primárně vytvořené v reakci na 
krizi způsobenou pandemií nemoci covid-19. To jednak přináší podstatně více peněz pro 
české podnikatele, ale současně i nové oblasti financování,“ říká Jiří Kvíz ze společnosti 

enovation, která konferenci pořádá. 

Na konferenci promluví kromě vládních zmocněnců, kteří za programy stojí, také dotační 
experti, zástupci podnikatelských svazů a samotní podnikatelé. Přestože se konference kvůli 
současným opatřením uskuteční on-line, mohou se účastníci v průběhu konání na cokoliv 

ohledně nových programů zeptat. 

Součástí akce bude i panelová diskuze v tomto složení: 

• Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR,

• Marian Piecha, náměstek Sekce fondů při Ministerstvu průmyslu a obchodu,

• Jiří Kvíz, zástupce Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky

• a ředitel firmy enovation,

• Libor Kraus z Asociace výzkumných organizací,

• Jan Kříž z Ministerstva životního prostředí

a další.

Více informací o konferenci včetně programu najdete na www.enovation.cz/konference. 

Zástupci médií se mohou zúčastnit online i přímo na místě a to i pouze vybraných 

přednášek. V případě potřeby bude k dispozici také videozáznam celé konference.   

mailto:enovation@enovation.cz
http://www.enovation.cz/konference


enovation s.r.o. Sokolovská 695/115b 
186 00 Praha 8 

IČ: 27909751 

+420 222 523 549 

800 190 163 
enovation@enovation.cz 

www.enovation.cz 

   

   

 

 

 

 

 
O enovation 
Od roku 2007 pomáháme klientům z řad českých firem z různých odvětví 
(především výrobní, technologické a ICT podniky) získávat evropské i národní 

dotace. Uskutečnili jsme už více než 1 300 projektů, které těmto firmám přinesly 
dohromady 30 miliard korun. Jako jedna z největších poradenských společností se 
přímo účastníme jednání o nových programech a máme tak přístup k 

nejaktuálnějším informacím v době, kdy se podmínky programů mění doslova ze 
dne na den. 
 

Kontakt pro média: 
Alexandra Hůlková 
+420 776 762 990  
alexandra.hulkova@enovation.cz  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Graf: Plánujete požádat o dotaci EU v následujících 3 letech? 

Zdroj: průzkum společnosti enovation s.r.o. mezi 425 českými podniky 
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