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1.1 Digitální služby   

občanům a firmám  

 

 

1.2 Digitální systémy  

státní správy 

 

 

1.3 Digitální vysokorychlostní  

sítě 

 

 

 

 

 

1.4 Digitální ekonomika a  

společnost, inovativní start-upy  

a nové technologie 
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1.5 Digitální transformace  

podniků 

 

 

1.6 Zrychlení a digitalizace  

stavebního řízení 

 

 

2.1 Udržitelná doprava 

 

 

 

 

2.2 Snižování spotřeby  

energie ve veřejném sektoru 
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2.3 Přechod na čistší zdroje energie 

 

 

2.4 Rozvoj čisté mobility 
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2.5 Renovace budov a  

ochrana ovzduší 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Ochrana přírody a  

adaptace na klimatickou  

změnu 
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2.7 Cirkulární ekonomika a  

recyklace a průmyslová voda 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Revitalizace území se starou 

stavební zátěží 

 

 

 

 

 

2.9 Podpora biodiverzity a  

boj proti suchu 

 

 

 

Ing. Pavel Zděnek 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

zdenek@mpo.cz 

www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/  

Ing. Vlastislav Kotrč 
Aktivita 2.7.1.1 

Ministerstvo životního prostředí 

vlastislav.kotrc@mzp.cz 

Ing. Tomáš Prokop 

Aktivita 2.7.1.1 

za zprostředkující subjekt (SFŽP ČR) 

tomas.prokop@sfzp.cz  

dotazy prosíme zaslat na všechny uvedené kontaktní osoby 

Aktivita 2.7.1.1 - Výzva ještě nebyla vyhlášena, obecné informace k NPO: 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/narodni-plan-obnovy/ 

https://www.mzp.cz/cz/narodni_plan_obnovy  

 

 

Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA 
Investice č.1 Podpora a regenerace specifických brownfieldů  
Ministerstvo pro místní rozvoj 

radmila.outla@mmr.cz 

www.mmr.cz  

www.sfpi.cz 

Ing. Marie Pokorná 
Investice č.3 Podpora regenerace BF ve vlastnictví obcí a krajů  

pro podnikatelské využití 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

pokornam@mpo.cz  
www.mpo.cz/cz/podnikani/  

 

Ing. Václav Voleman 
Aktivita 2.9.1 a 2.9.2 

Ministerstvo životního prostředí 

vaclav.voleman@mzp.cz 

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zdenek@mpo.cz
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/
mailto:vlastislav.kotrc@mzp.cz
mailto:tomas.prokop@sfzp.cz
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/narodni-plan-obnovy/
https://www.mzp.cz/cz/narodni_plan_obnovy
mailto:radmila.outla@mmr.cz
http://www.mmr.cz/
http://www.sfpi.cz/
mailto:pokornam@mpo.cz
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/
mailto:vaclav.voleman@mzp.cz
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100


  Kontaktní osoby dle komponent 

 

3.1 Inovace ve vzdělávání  

v kontextu digitalizace 

 

 

3.2 Adaptace kapacity a  

zaměření školních programů 

 

 

3.3 Modernizace služeb  

zaměstnanosti a rozvoj trhu práce 

 

 

4.1 Systémová podpora veřejných  

investic 

 

 

4.2 Nové kvazikapitálové nástroje  

na podporu podnikání a rozvoj  

Českomoravské záruční a rozvojové banky  

(ČMZRB) v roli národní rozvojové banky 
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4.3 Protikorupční opatření 

 

 

4.4 Zvýšení efektivity  

výkonu veřejné správy 

 

 

 

 

4.5 Rozvoj kulturního a  

kreativního sektoru 

 

 

5.1 Excelentní výzkum a  

vývoj v prioritních oblastech  

veřejného zájmu ve zdravotnictví 

 

5.2 Podpora výzkumu a vývoje  

v podnicích a zavádění inovací  

do podnikové praxe 
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6.1 Zvýšení odolnosti systému  

zdravotní péče 

 

 

6.2 Národní plán na posílení  

onkologické prevence a péče 
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