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Příležitosti k 
financování projektů 

smart city  



 

• Smart Cities 

 

• Čistá doprava 

 

• Lidské zdroje 

 

• Finanční inženýrství 

 

SmartPlan s.r.o. 
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ÚVODEM 
• Evropská Unie chce být lídrem ve Smart City => EU vyčleňuje 

zdroje => využijte je !!! 
 

• Smart Cities = high – tech projekty, vyžadující speciální 
přístup, nic víc, ale také nic méně 
 

• Smart City není „stav“, ale „proces“  
 

• Build Own Operate (BOO) 
• Build Operate Transfer (BOT) 
• Build Operate Manage (BOM) 
• Open Business Model (OBM) 
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„ČR patří k zemím s nadprůměrnou energetickou náročností 

ekonomiky v rámci EU. Na straně spotřeby energie a 

doprovodného znečištění je proto přínosné koncepční řešení 

této problematiky prostřednictvím konceptu „Smart City“, 

provázaných opatření k úspoře energie na municipální 

úrovni.“ 

 

 
Cit. Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020, Česká republika – Evropská 

komise (základní dokument pro čerpání EU dotací z ESIF fondů ve výši cca 650 miliard Kč) 
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Jak to funguje? 
• Rozpočet EU zamířený na „20-20-20“ 

 

• Kohézní politika 

 

• Strukturální fondy 

 

„podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech 
odvětvích“   

„podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v 
klíčových síťových infrastrukturách“  

 

 5 OPERAČNÍ PROGRAM 1, 2, 3 …… 



Jaké to jsou projekty? 
• Tvorba strategií a sítě (SUMP, SEAP, Modrožluté 

knihy, Smart Prague apod.) 

• Elektromobilita (IAD či MHD), car-sharing apod. 

• Telematika 

• Veřejné osvětlení a bezpečnost 

• Lokální distribuční sítě či Smart Grid obecně 

• Dopravní telematika obecně 

• Inteligentní budovy 

• ICT 
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Příprava 
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Zatím cca 60 mil €, 90 % dotace 

271 mil Kč, 95 % dotace 

400 mil Kč, 90 % dotace 

jednotky mil Kč, až 100 % 



Elektromobilita 
260 mil. Kč, 25 % – 70 % dotace 
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1 200 mil Kč, 85 % dotace 



Telematika 
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9 400 mil. Kč, až 100 % podpora 

200 mil. Kč, 95 % podpora 



Veřejné osvětlení a bezpečnost 
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„je možná realizace souvisejících prvků 
zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, 
cyklistické a pěší dopravy (např. veřejné 
osvětlení, prvky inteligentních dopravních 
systémů)  …. vždy při současné rekonstrukci, 
modernizaci nebo výstavbě komunikace pro 
pěší.“ 

575 mil. Kč, až 85 % až 90 % podpora 



Lokální distribuční sítě 
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250 mil. Kč, 40 % podpora 



ICT 
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960 mil. €, až 100 % podpora 
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Jak může SmartPlan pomoct ? 
 Základní dokumenty pro rozvoj Smart City 

„se Smart City to myslím vážně!“ 

 Pracovní workshopy, definice projektových záměrů 

„jaký projekt můžeme realizovat my?“ 

 Vyhledávací studie na technologie smart cities 

„jaká jsou jiná technologická řešení?“ 

 Konzultační služby projektového řízení PRINCE2® 

„chci mít jistotu, že dosáhnu co jsem chtěl“ 

 Konzultační služby grantového poradenství 

„může někdo spolufinancovat? Jak vyplnit žádost?“ 
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zadina@smart-plan.cz 

www.smart-plan.cz 

+ 420 725 518 716 
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