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TechnologieDotace

Potřebujete získat nové výrobní kapacity? Potřebujete vyrábět rychleji, s vyšší přesností    

a efektivněji? Jste malým či středním podnikem? Jestliže ano, právě pro Vás je určen 

program Technologie. 

• malé a střední podniky (podnikající fyzické a právnické 

osoby), které splňují definici vymezenou v Příloze č. I. 

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014

• 

• 

Kdo může žádat? (příjemci podpory)

• dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory 

vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, 

HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software 

zajišťujícího jejich funkčnost

• dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových

licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení 

pořízených v rámci předmětného projektu

• 

• 

• 

• 

• 

Na co lze získat podporu? (podporované aktivity)

• dotace na projekt je poskytována min. ve výši 1 mil. Kč a max. do 

výše 30 mil. Kč 

• max. míra podpory:
  - malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů  
  - střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů

• 

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 

• 

• 

• 

• min. dvě účetně uzavřené období

• realizace mimo hlavní město Praha 

• realizace v podpořených oblastech České republiky (dle vymezení 

výzvy)• 

Další podmínky pro získání dotace?
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