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NemovitostiDotace

Primárním cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, 

jako například rekonstrukce pro výrobní a obchodní haly, technologická a výzkumná centra 

či centra strategických služeb

• malé a střední podniky působící v oblasti zpracovatel-

ského či těžebního průmyslu, ICT, technologických 

center či strategických služeb, zpracování odpadů  

nebo velkoobchodu a maloobchodu

• projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy

• 

• • 

• 

Kdo může žádat? (příjemci podpory)

• rekonstrukce objektu - modernizace výrobních provozů

a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury s důrazem na 

energetickou náročnost

• revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt regenerace 

pozemku pro vlastní podnikatelské účely

• 

• 

• 

Na co lze získat podporu? (podporované aktivity)

• malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45% ZV

• střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35% ZV

ZV - Způsobilé výdaje

Kolik lze získat na jeden projekt? (forma a výše podpory)

Poradenství je specializovaný obor, jehož úspěch je postaven na lidech, znalostech, důvěře a vzájemné komunikaci. 

Naše filozofie se neopírá o krátkodobý zisk, ale o dlouhodobé partnerství a vzájemný užitek. 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Výhody spolupráce:
• přebereme veškerou odpovědnost (jsme pojištěni na 20 mil. Kč)
• konzultace jsou průběžné, což zaručuje průběžné vyhodnocování stavu 

a informovanost
• ke každému přistupujeme individuálně ,,profesionálně“
• naše odměna je závislá na schválení dotace – odměnu si nárokujeme 

½ po Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ½ po čerpání dotace
• zajišťujeme 100% servis od přípravy dotace, výběrové řízení až po 

čerpání dotace
• reference naleznete na www.dotace.org/reference 

• 

• 

• 

• na zhotovení projektové dokumentace, projektová a ing. činnost

• na přístavbu

• na nákup či úprava pozemků

• na přípravu území (terénní úpravy, demolice)

• na rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy

• na odstranění nevyužitých staveb

• inženýrské sítě a komunikace

• hardware a sítě, technické zařízení budov

Které výdaje je možné vykazovat? (uznatelné náklady)
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