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Finanční nástroje:

1

Představují způsob efektivnějšího využívání prostředků
kohezní politiky formou návratných investic

2

Jsou zaměřeny na projekty, které mají reálnou schopnost
požadované návratnosti dosáhnout

3

Projekt může být financován kombinací různých nástrojů
v rámci kohezní politiky i mimo ni

mld. Kč

Odpady a jejich využití,
enviromentální rizika a snížení
energetické náročnosti veřejných
budov a využití obnovitelných
zdrojů energie:
• Realizace a modernizace technologií,
jejichž výstupem bude menší množství produkovaného odpadu,
• výstavba a modernizace zařízení pro
sběr, třídění a úpravu odpadů,
• doplnění systémů odděleného sběru,
• skladování a manipulace s odpady,
• budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů,
• rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami,
• rekonstrukce chladících zařízení,
• protipožární izolace zásobníků LPG,
• komplexní renovace budov.

Podpora multimodální
dopravy:
• Překladiště kombinované
dopravy – modernizace
a výstavba,
• napojení terminálů na dopravní infrastrukturu železniční, silniční, vodní a letecké
dopravy,
• výstavba a modernizace
terminálů a jejich vybavení
mechanismy.

připravuje se

připravuje se

mld. Kč

OP Z

OP VVV

OP PPR

Sociální
podnikání

Zlepšení podmínek
pro výuku spojenou
s výzkumem a pro
rozvoj lidských zdrojů
v oblasti výzkumu
a vývoje.
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OP D

0,2 až 0,4

d

OP ŽP

částka vyhrazená
z rozpočtu programu
za účelem využití FN

2

0,5 až 1
připravuje se

11,5

mld. Kč

d

Operační programy, které
plánují využít finanční
nástroje jako alternativu
financování projektu

Plánované využití FN - podporované aktivity a projekty

VaV a podpora znalostně
intenzivních firem:
• Financování pro výzkumné
aktivity s vysokým potenciálem komercializace,
• financování perspektivních
projektů, usnadnění přechodu
do komerčního fungování
a případného nalezení soukromého investora,
• investice do MSP v počátečních obdobích jejich životního
cyklu na základě uzavřené
investiční dohody se spoluinvestory.
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DOTACE

mld. Kč

IROP
Snížení energetické
náročnosti v sektoru
bydlení:
• Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení,
• investiční projekt výměny
dveří/oken,
• zateplení obálky budovy
atd.

OP PIK
VaV, podpora začínajících SME, energetická
účinnost a zásobování teplem:
• Komercionalizační projekty VaV veřejných
výzkumných organizací ve fázi Proof-of-Concept / Pre‑seed,
• pro úvěry/záruky financování investičních
záměrů rozvoje MSP (investice do technologie, do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku),
• pro kapitálové vstupy inovativně zaměřené
MSP vykazující potenciál zhodnocení kapitálové investice,
• podpora investic do energetické účinnosti,
• zvýšení přístupu MSP k financování a snížení finančních nákladů a doby návratnosti
úsporných investic,
• zavádění a zvyšování účinnosti systémů plynové kombinované výroby elektřiny a tepla.

Plánované využití FN - podporované aktivity a projekty

