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Komplexně
Vám
připravíme
zorganizujeme výběrové řízení dle:

Zajistíme Vám zpracování žádostí o
dotace do všech dotačních titulů –
evropských, národních i nadačních.

▪

Zdarma s Vámi zkonzultujeme Váš
záměr.

Dotace

Důkladně a kvalitně připravíme a
předložíme Vaši žádost o dotaci včetně
povinných příloh.

▪
▪

Veřejné
zakázky

Po získání příslibu dotace následuje
náročnější fáze projektu, se kterou Vám
také pomůžeme.

Monitoring

a

Zákona o zadávání veřejných
zakázek
Pravidel poskytovatele dotace
Vašich vnitřních směrnic pro
zadávání zakázek malého
rozsahu

Kvalitně Vám zpracujeme:
▪
▪

Podnikatelský záměr
Finanční
a
ekonomickou
analýzu
Studii proveditelnosti
Nabídku do výběrového řízení

Zajistíme
kompletní
administraci
Vašeho úspěšného projektu – hlášení
▪
změn, předložení povinných příloh,
▪
zpracování monitorovacích zpráv, Ostatní služby
Zorganizujeme pro Vás školení.
žádostí o platbu atd.
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TECHNOLOGIE PRO PODNIKY

do 16. 12. 2019

Podporované aktivity

• Pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů
• Pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí
• Pořízení patentových licencí pro řádný provoz strojů a zařízení s vazbou na technologie a
zařízení a výstupy pořízení v rámci projektu (CAD/CAM systémy, licence k využívání patentu,
know-how,…)

Výše dotace

• 45 % malý podnik; 35 % střední podnik
• Minimální výše způsobilých výdajů činí 1 000 000 Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů činí 40 000 000 Kč

Základní přílohy

• Cenové nabídky prokazující cenu obvyklou a technické parametry u každé rozpočtové
položky pořizovaného majetku v rámci realizace projektu

Oprávněný žadatel

•
•

Podmínky

•
•
•
•

Malé a střední podniky vedoucí daňovou evidenci
Obor podnikání: Stavebnictví; Profesní, vědecké a technické činnosti; Skladování; Zásobování
vodou; Zpracovatelský průmysl

Podnikatel (FO nebo PO), který podniká déle než 2 roky
Projekt nelze realizovat v Praze.
Musí se jednat o odepisovaný majetek.
Majetek musí být zařazen do majetku podniku, který je příjemce podpory, a musí být
využíván při projektu, na nějž je poskytnuta podpora po dobu nejméně 5 let.
• Provozním souborem je souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží inventáře investičního
charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného procesu a je uváděn do provozu
v souvislém čase.

NEMOVISTOSTI PRO CESTOVNÍ RUCH

do 31. 3. 2020

Podporované aktivity

• Úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby,
inženýrské sítě, komunikace ke stavbám a technická zařízení budov

Výše dotace

• 45 % malý podnik; 35 % střední podnik
• Minimální výše způsobilých výdajů činí 1 000 000 Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů činí 100 000 000 Kč

Základní přílohy

• Položkový rozpočet
• Projektová dokumentace včetně povolení stavebním úřadem
• Energetický posudek podle zákona o hospodaření energií zpracovaný autorizovanou osobou
(před realizací a po realizaci)
• Znalecký posudek ceny obvyklé každé dotčené nemovitosti

Oprávněný žadatel

Podmínky

•

Malé a střední podniky vedoucí daňovou evidenci s oborem podnikání Ubytovací a stravovací
služby

•
•

Lze pořídit nové technologické vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů.
Projekt lze realizovat pouze v obcích Modrava, Srní, Železná Ruda, Stříbrná, Šindelová (dle
seznamu obcí pro tuto výzvu).
Investiční projekt musí vést ke zvýšení počtu zaměstnanců v provozovně.
Nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi
brownfields v kategorii brownfield nebo v kategorii nemovitost k rekonstrukci.

•
•
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ÚSPORY ENERGIE

do 30. 4. 2020

Podporované aktivity

• Zateplení firemních budov, výměna a renovace oken a vstupních dveří a vrat, instalace
vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
• Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických
hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
• Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (výměna za nové efektivní
osvětlovací systémy)
• Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení
účinnosti
• Instalace nových zdrojů vytápění pro vlastní spotřebu (kotle na biomasu, solární systémy,
tepelná čerpadla, …)
• Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a
technologických procesů (vyjma kolové a pásové vozidla)
• Využití odpadní energie ve výrobních procesech

Výše dotace

•
•
•
•
•

50 % malý podnik
40 % střední podnik
30 % velký podnik
Minimální výše způsobilých výdajů činí 500 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů činí 15 000 000 Kč

Základní přílohy

•
•
•
•

Energetický posudek podle zákona o hospodaření energií zpracovaný autorizovanou osobou
Souhrnný rozpočet
Technické údaje o pořizovaném stroji
Projektová dokumentace včetně povolení stavebním úřadem v případě stavebních prací

•
•

Podnikatel (FO nebo PO), který podniká déle než 2 roky
Obor podnikání: Zpracovatelský průmysl; Stavebnictví; Těžba a dobývání; Zdravotnictví;
Zemědělství, rybářství a lesnictví; Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného
vzduchu; Zásobování vodou (odpadní vody, odpady a sanace); Doprava a skladování;
Ubytování, stravování a pohostinství; …

Oprávněný žadatel

Podmínky

• Maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1MW p .
• Maximální roční výroba elektřiny z vysokoúčinné KVET (kombinovaná výroba elektřiny a
tepla) by neměla být vyšší než roční spotřeba elektřiny příslušného podniku. Vyrobené teplo
a chlad by mělo být primárně určené pro vlastní spotřebu podniku.
• Projekt nelze realizovat v Praze.
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TECHNIKA A TECHNOLOGIE PRO LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

do 29. 10. 2019

Podporované aktivity

• Pořízení lesní techniky – šetrnější technologie a stroje při hospodaření v lesích, technika a
technologie pro obnovu a výchovu lesních porostů dříví (např. postřikovače pro asanaci
kůrovcového dříví, harvestory, lesnické traktory a malotraktory, štěpkovače, nakladače,
vyvážeče, půdní frézy, rozmetadla, mulčovače, klanicové vyvážecí vleky, lanové navijáky, čelní
nakladače,...)

Výše dotace

• 50 %
• Minimální výše způsobilých výdajů činí 10 000 Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů činí 10 000 000 Kč

Oprávněný žadatel

• Vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů (FO, FO nepodnikající, PO, obce)

Základní přílohy

• Souhrnný rozpočet
• Technické údaje o pořizovaném stroji
•

Podmínky
•

Žadatel musí hospodařit podle platného lesního hospodářského plánu nebo podle převzaté
platné lesní hospodářské osnovy nebo podle projektu zalesnění zemědělské půdy, a to na
minimální výměře 3 ha
Podpora se vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na pozemcích
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)

INVESTICE DO NEZEMĚDĚLSKÝCH ČINNOSTÍ

do 29. 10. 2019

Podporované aktivity

• Založení nebo rozvoj Vaší nové nezemědělské činnosti (např. pořízení stavebních strojů a
provádění výkopových prací, stavebniny, dřevařské a truhlářské provozovny, servis aut,
pekárna, kovárna, minipivovar, cukrárna, …)
• Pořízení nového stroje či technologie, např. vysokozdvižné vozíky, nakladače, montážní
vozíky, jeřáby, rypadla, bagry atd.
• Stavební obnova či nová výstavba provozovny
• Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
• Pořízení základního nábytku a výpočetní techniky
• Úpravy povrchů, manipulační plochy, oplocení

Výše dotace

•
•
•
•
•

Oprávněný žadatel

• Zemědělský podnikatel (FO nebo PO), který podniká v zemědělství déle než 2 roky a chce
rozšířit svoji činnost na jiný nezemědělský obor

Základní přílohy

• Souhrnný rozpočet
• Technické údaje o pořizovaném stroji
• Projektová dokumentace a stavební povolení u staveb
•

Podmínky
•

45 % malý podnik
35 % střední podnik
25 % velký podnik
Minimální výše způsobilých výdajů činí 200 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů činí 10 000 000 Kč

Za poslední úč. uzavřené období musíte mít nejméně 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby
nebo hospodařit na min. 10 ha lesa
Dotaci nelze poskytnout na nákup automobilů, stroj nesmí mít v tech. průkazu uvedeno „T“
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SDÍLENÍ ZAŘÍZENÍ A ZDROJŮ

do 29. 10. 2019

Podporované aktivity

• Spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů v oblasti
zemědělské prvovýroby, zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, a lesnictví
• Společné pořízení strojů pro živočišnou nebo rostlinnou výrobu, technologií a zařízení pro
zpracování zemědělských produktů (finální úprava, balení, značení); zařízení pro obnovu,
výchovu a těžbu lesních porostů
• Výstavba, rekonstrukce, modernizace společně využívaných zemědělských staveb či budov
pro potravinářství

Výše dotace

•
•
•
•
•
•

Oprávněný žadatel

• Zemědělský podnikatel (PO nebo FO), který podniká v zemědělství minimálně 1 rok
• Výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
• Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa v případě spolupráce v odvětví lesnictví

Základní přílohy

• Podnikatelský plán
• Smlouva o spolupráci
• Projektová dokumentace a stavební povolení u staveb

Podmínky

•
•

45 % v případě zemědělské prvovýroby a zpracování zemědělských produktů
Minimální výše způsobilých výdajů činí 500 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů činí 12 000 000 Kč
50 % v případě spolupráce v lesnictví
Minimální výše způsobilých výdajů činí 100 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů činí 7 000 000 Kč

Žadatel musí být mikropodnik do 10 zaměstnanců a nepřekročí limit obratu 2 mil. EUR
Podpora se nevztahuje na společné aktivity, které již probíhají

REKREAČNÍ VYUŽITÍ LESA

do 29. 10. 2019

Podporované aktivity

• Značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty
• Výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků
• Zřizování odpočinkových míst, přístřešků, informačních tabulí, závor, zařízení k odkládání
odpadků,
• Zajištění bezpečnosti – mostky, lávky, zábradlí, …

Výše dotace

• 100 %
• Minimální výše způsobilých výdajů činí 100 000 Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů činí 2 000 000 Kč

Oprávněný žadatel

• Vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů (FO, FO nepodnikající, PO, obce), sdružení
s právní subjektivitou a spolek vlastníků

Základní přílohy

• Projektová dokumentace a stavební povolení u staveb
•

Podmínky
•

Projekt lze realizovat na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) s výjimkou ZCHÚ a
oblastí Natura 2000
Nelze financovat rozhledny a lesokoutky
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ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH
PRODUKTŮ

do 29. 10. 2019

Podporované aktivity

• Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu,
balení, značení (např. balicí linky včetně stroje na označování čárovými kódy, pořízení
dopravních prostředků s chladicí/mrazicí jednotkou pro dovoz výrobků)
• Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov nutných pro realizaci projektu (zřízení
prodejny, pojízdné prodejny, stánků, vybudování bourárny, …)
• Investice související se skladováním zpracované suroviny, s uváděním vlastních produktů na
trh
• Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském průmyslu

Výše dotace

• 40 %
• 35 % pro střední podniky, 45 % pro mikro a malé podniky (výrobci pekařských, cukrářských a
jiných moučných výrobků)
• Minimální výše způsobilých výdajů činí 100 000 Kč
• Maximální výše způsobilých výdajů činí 30 000 000 Kč

Oprávněný žadatel

• Zemědělský podnikatel, zpracovatelský podnik, výrobce pekařských, cukrářských a jiných
moučných výrobků, výrobce krmiv pro hospodářská zvířata

Základní přílohy

• Projektová dokumentace a stavební povolení u staveb

Podmínky

• Žadatel musí být mikro, malý nebo střední podnik
• U zemědělského podnikatele musí být příjem z prvovýroby min. 45 %

PODPORA AGROTURISTIKY

do 29. 10. 2019

Podporované aktivity

• Výstavba, přestavba, či modernizace malokapacitního ubytovacího zařízení vč. stravovacího
zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné
zázemí, součástí i úprava povrchů (odstavné a parkovací stání, doprovodná zeleň, oplocení)
• Výstavba požárních nádrží, nákup zařízení a vybavení UZ, výpočetní techniky, nákup
nemovitosti (max. do 10 %)

Výše dotace

•
•
•
•
•

Oprávněný žadatel

• Zemědělský podnikatel (FO/PO), který podniká déle než 2 roky

Základní přílohy

• Souhrnný rozpočet
• Projektová dokumentace a stavební povolení u staveb
•

Podmínky

•
•

45 % malý podnik
35 % střední podnik
25 % velký podnik
Minimální výše způsobilých výdajů činí 200 000 Kč
Maximální výše způsobilých výdajů činí 10 000 000 Kč

Žadatel musí vykazovat min. 30 % příjmů ze zemědělské prvovýroby v poměru k celkovým
příjmům za poslední uzavřené období nebo hospodaří v lese s minimální výměrou 10 ha
Předmětem projektu nesmí být samostatné stravovací zařízení (bar, hospoda, pivnice,
kavárna apod.)
V případě ubytovacího zařízení je min. kapacita 6, max. však 40 stálých lůžek.

