
Úvodem je vhodné položit si otázku, zda evropské či národní dotace zohledňují potřeby budování konceptů 
chytrých měst. Z naší zkušenosti vidíme, že tyto dvě různoběžky zatím svůj průsečík hledají. Zatím co  
v oblasti dotací pro podnikatelskou sféru je stále zvyšován důraz na projekty z oblasti inovací a vývoje,  
v případě dotačních příležitostí pro obce tento důraz na sofistikovaná řešení postrádáme. Jedinými ob-
lastmi, kde se protíná dotační svět municipalit a firem, jsou energetické úspory v podobě chytrých budov  
či tzv. chytré popelnice, případně elektronizace veřejné správy. 

Bylo by však chybou si myslet, že jen samotné čerpání dotací bez promyšlené strategie a zmapování 
potřeb dokáže koncept chytrých měst dostat na vyšší úroveň. Dotace má pomoci při realizaci nových 
řešení, zrychlit návratnost investice a stát se pomyslným jazýčkem na váhách, pustit nové technologie 
do komunálního života. V současné době vznikají iniciativy na podporu chytrých měst, pracovní skupiny 
na Ministerstvu místního rozvoje. Důležité však je, aby se reálně zmapovaly potřeby velkých, menších 
měst či jednotlivých mikroregionů. A dle toho se nastavila dotační politika, která je zatím dosti roztříš-
těná v jednotlivých operačních programech s mnohdy nejasnými termíny vyhlášení výzev. Stejně jako 
jednotlivá města či obce znají nebo se snaží zjistit potřeby svých občanů s cílem zjednodušit každodenní 
život, je nutné, aby i příslušné instituce dokázaly na konkrétní požadavky odpovědět se správně nastave-
nými dotačními programy. Proto vítáme aktivity Czech Smart City Clusteru, který bude jednotlivé potřeby  
či požadavky mapovat. 

Závěrem lze říci, že svět moderních technologií, jež lze zapojit do konceptu chytrých měst, neustále roste. 
Je však nutné brát v potaz, že dotační svět bude vždy vykazovat určitou rigiditu v reakci na nejnovější 
technologické trendy v oblasti chytrých měst. A jelikož se blížíme ke konci programového období 2014 –  
– 2020, probíhají již jednání v Bruselu o podobě dotační politiky po roce 2020. Rozhodně by nebylo
„Smart“, pokud by se nastavily příliš úzké mantinely možné dotační podpory na technologická řešení pro 
chytrá města.
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Dovolujeme si Vám představit několik aktuálních dotačních  
podpor pro „chytrá města“ a doufáme, že Vám tyto informace 
pomohou lépe se zorientovat v této oblasti.

Integrovaný regionální operační 
program (kromě hl. města Prahy)

Telematika

Do této kategorie jsou zařazeny systémy pro sledování a řízení 
vozidel a dispečink veřejné dopravy. Dále pak informační systé-
my pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, 
ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy, odbavovací  
a platební systémy ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, 
ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v doprav-
ních informačních centrech. Patří sem také jednotná informační 
služba pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě 
cestujících a služba elektronický jízdní doklad pro systém integro-
vaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

Očekávaný termín příští výzvy: - zatím není známo

Udržitelná doprava

Mezi podporované aktivity v této oblasti patří nákup silničních 
nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti podle 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících využívají-
cích alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 
6. Dále pak nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění
dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v pře-
pravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo 
vodík a nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy 
(tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti 
podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Očekávaný termín příští výzvy: - zatím není známo

Možnosti chytrých projektů  
v oblasti E-SHOP (eGovernment)

V této kategorii jsou podporovanými aktivitami automatizace  
vstupu podání a zefektivnění pořízení podání, které zároveň 
umožní aktivně informovat občana (toho, kdo učinil podání)  
o průběžném stavu vyřizování. Možnost informovat o průběžném
stavu  vyřizování není závislá na znalosti identity občana 
(podatele).  Portál umožní podání i řešení změn v oblasti 
místních poplatků (odhlášení, změna parametrů pro výpočet 
poplatku za psa, svoz a likvidaci komunálního odpadu apod.).  
Významnou změnou je u všech výše uvedených situací možnost 
provedení platby elek-tronicky, prostřednictvím portálu občana, 
bez návštěvy úřadu. V agendách správních řízení (např. životní 
prostředí, doprava, silniční hospodářství, sociální agendy, SPPI 
apod.) portál umož-ní občanům podání žádosti vč. vyměření a 
úhrady správního  poplatku (např. žádost o rybářský/lovecký 
lístek, o     kácení dřevin)  poplatek za odpady, psa a další typy 

žádostí vyřízení  vč. vyměření a úhrady správního poplatku 
zaslání lístku žadateli bez jeho osobní účasti na úřadě). 

Očekávaný termín příští výzvy: - zatím není známo

Operační program Životní prostředí 
(celá ČR včetně hl. města Prahy)

Odpadové hospodářství

Mezi hlavní cíle v této oblasti patří podporovat způsoby nakládání 
s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, 
dále recyklaci odpadu, oddělený sběr odpadů, systémy odděleně 
sbíraných specifických druhů odpadů a nakládání s odpady, které 
vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu. Podporu je možné 
získat také na projekty zaměřené na „chytrý sběr odpadu“, „ad-
resné vážení komunálního odpadu“, „chytré odpadové nádoby“. 
Sběr by se měl týkat separovaných složek primárně komunálního 
odpadu a výhodou u těchto projektů je, pokud dojde k navýšení 
kapacity dotčeného systému sběru oproti původnímu stavu.

Očekávaný termín příští výzvy:  
Výzva končí 28. 2. 2018 (očekávaný další termín září – prosinec 2018) 

Energeticky úsporné veřejné budovy

Hlavním cílem této oblasti je podpora výstavby nových veřejných 
budov v pasivním energetickém standardu.

Aktuální výzva:  
03. 04. 2017 až 31. 10. 2019 (průběžná nesoutěžní výzva)

Pokud byste potřebovali jakoukoli pomoc či konzultaci z oblasti 
dotací - a to samozřejmě nejen pro projekty chytrých měst, nevá-
hejte a obraťte se na Erste Grantika Advisory a.s., která je součástí 
Finanční skupiny České spořitelny.
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