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Národní plán obnovy (NPO) – aktuální dění
Nástroj pro oživení a odolnost prostřednictvím NPO bude financovat granty ve výši
7 mld. EUR (179 mil. Kč); 450 mil. EUR (11,5 mld. Kč) dále pokryje státní rozpočet

Schválení ECOFIN 6. 9. 2021; vybrané členské státy spolu se schválením apelovaly na větší
kontrolu dodržování milníků a dílů

Schválení Radou 9. 9. 2021

Usnesení vlády č. 810 ze dne 13.9.2021 zmocňuje vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu a
ministra dopravy k podpisu dohody o financování a provozního ujednání mezi ČR a Evropskou
komisí -> podmínka pro čerpání 13 % z alokace NPO ve formě předfinancování



Rozdělení celkové alokace NPO do 6 pilířů

1. Digitální transformace; 14,60%

2. Fyzická infrastruktura a zelená 
tranzice; 44,70%

3. Vzdělávání a trh práce; 21,50%

4. Instituce a regulace a podpora 
podnikání v reakci na COVID-19; 

5,70%

5. Výzkum, vývoj a inovace; 6,90%

6. Zdraví a odolnost obyvatel; 
6,50%



NPO a podpora podnikatelské oblasti
Pilíř 1:

• Růst produktivity a konkurenceschopnosti (lepší propojenost a pokrytí pomocí rychlého a stabilního připojení)
• Snížení administrativní zátěže (lepší komunikace s veřejnou správou, zrychlení stavebního řízení)
• Digitalizace podniků (programy přímé podpory digitální transformace podniků)
• Podpora start-upů

Pilíř 2:
• Budování neveřejné dobíjecí infrastruktury
• Budování recyklační infrastruktury, cirkulární řešení v podnicích

Pilíř 3:
• Re-skilling a up-skilling (zvýšení digitálních dovedností)

Pilíř 4:
• Podpora podnikání (kvazikapitálové nástroje ČMZRB – rozvoj MSP)
• Podpora kulturního a kreativního sektoru (digitalizace, modernizace, podpora VaVaI)

Pilíř 5:
• Podpora výzkumu vývoje a inovací v podnicích (podpora zavádění inovací do podnikové praxe, 

podpora v oblasti životního prostředí, dopravy)
Pilíř 6: 

• Podpora odolnosti systému zdravotnictví na krizové situace, podpora výzkumu a vývoje ve zdravotnictví
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Výzvy MPO v rámci NPO pro podnikatele

FVE pro podnikatelské využití – alokace 5 mld. Kč, Výzva 11/2021 (1 – 3 mld. Kč), míra podpory 35% na FVE, 
50% na baterie, zjednodušené vykazování 

Cirkulární ekonomika - Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných 
surovin, dále technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních 
zdrojů, ekodesign, zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití,… alokace 1 mld. Kč, 
Výzva 11/2021, míra podpory 40/50/60 % (variantně 40% pro všechny)

Účinné nakládání s vodou a úspora vody v podnicích - optimalizace spotřeby vody v rámci výrobního procesu, 
resp. v procesu poskytování služeb – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby 
vody, retence, opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody,…  alokace 1 mld. Kč, Výzva 11/2021, míra 
podpory 40/50/60% 

Čistá mobilita – podpora pořízení elektromobilů pro podnikatelské účely, alokace 1 mld. Kč, Výzva 12/2021
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