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TECHNOLOGIE  pro začínající podnikatele  
 

Dotace Cílem programu a Výzvy je podporovat zvyšování počtu realizovaných 

nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a 

zvyšování zaměstnanosti. 

 
pro kdo?  

 podnikající fyzická nebo 
právnická osoba, která 
splňuje definici malého 
podniku podle definice, např. 
FO zapsaná či nezapsaná 
v obchodním rejstříku, s.r.o., 
a.s., v.o.s., k.s. a další 

 
na co?  

podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 

(včetně) do 31. 12. 2018 (včetně) a to na pořízení nových 

strojů, technologických zařízení a vybavení 

Kdo může žádat ? (příjemci podpory): 

 míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů 

 dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 
tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč 

 projekt lze etapizovat čili proplácení investice může být průběžné po dobu 
několika let 

hodnocení? bude upřesněno v únoru 2020; průběžný systém sběru žádostí  
 
kdy? Zahájení příjmu: 17. 2. 2020 ukončení příjmu:  2020; realizace nejpozději do cca 
2023 (bude upřesněno) 

 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

* Dlouhodobý hmotný majetek,  



   Aktuální k 2. 1. 2020 

 
Jana Mikulková, Ing. ekonomické a dotační poradenství 
Kontakt: 606 178 459, info@dotaceZeu.eu         2 

 

Např. CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže.  Profilovací linka včetně 

montáže.  Technologické rozvody ke strojnímu zařízení a skříně.  Nářadí, stříkací 

pistole.  3D měřící stroj.  Servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, 

switch, router, patch panely apod.  Regálové systémy 

* Dlouhodobý nehmotný majetek - patentové licence nezbytné pro řádný provoz strojů a 

zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy; Např. Software k nově 

pořizovaným PC.  MS Office, PDF Creator apod.  CAD/CAM systémy.  Další 

specifický software nutný pro optimální fungování projektu.  ERP systémy včetně CRM 

apod.  Licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how 

 

 
Ing. Jana Mikulková 

 
Kontaktní údaje Telefon: 
606 178 459, e-mail: 
INFO@DOTACEzEU.eu 

 
Sídlo: Poličná, okr. Vsetín,  
IČ 63683326 
 
Má práce pro Vás spočívá 🌞 
Žádost, Podnikatelský záměr, 
kompletace příloh, Prohlášení de-
minimis 
Žadatel zajistí 
Cenové nabídky prokazující cenu obvyklou u každé rozpočtové položky (stroje), 
dokumentace prokazující vlastnická nebo jiná práva (nájemní smlouva), Rozhodnutí o 
registraci k daňové povinnosti na příslušném FÚ 
 

 v předání informací a hledání pro Vás optimálního řešení  

 v zastupování při jednání s úřadem - zprostředkovatelem dotace, stavebním 
úřadem  

 v zpracování žádosti a kompletaci příloh a samozřejmě následné veškeré 
administrace do finální proplacení žádosti  

 výběrové řízení, monitoring projektu po celou dobu trvání projektu  

 Veškeré další informace Vám sdělím, projekt napíšu a veškerou administrativu 
zařídím    


