děláme z dobrých firem skvělé

Přeskočte konkurenci pomocí
dotace Marketing IV
Berte a zbohatněte, dokud příležitost trvá
•
•
•
•
•

MPO proplatilo firmám v OP PIK již 34,39 mld.Kč, to činí v průměru na každý okres 453 mil.Kč
– vezměte si také a zbohatněte
MPO je připraveno proplatit firmám v OP PIK ještě 131,58 mld.Kč, to činí v průměru na každý
okres 1,73 mld.Kč - získejte dotace i vy a využijte je třeba na rozvoj svého podnikání
dotace dostanete snadno – při vyřízení dotace Vás zatížíme co nejméně, odhadem 7 dní
budete se cítit bezpečně – víme, za co se nejčastěji ukládají sankce, a vyhneme se tomu
ať jste příznivec nebo odpůrce dotací – berte a zbohatněte, dokud příležitost trvá

1. Základní informace
Kolik peněz dostanete
•

•

výše dotace
- 50 % – malý podnik – má do 50 zaměstnanců
- 50 % – střední podnik – má 50-250 zaměstnanců
dotace se poskytuje ve výši 200 000 Kč – 4mil. Kč

Na které výdaje dotace poskytuje peníze
Dotace poskytuje peníze na výstavy v zahraničí malým a středním firmám:
• zřízení, provoz a pronájem stánku
- pronájem výstavní plochy
- návrh a postavení stánku, nábytek, média, vybavení
- dotace max 500 000 Kč na jednu výstavu nebo veletrh
•

doprava exponátů, stánku a jeho vybavení (formou de minimis)
- doprava (i včetně balného a manipulace) musí být zajištěna externím dodavatelem
- dotace max 150 000 Kč na jednu výstavu nebo veletrh

•

marketingové propagační materiály (formou de minimis)
- tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích (grafické návrhy, překlady)
 v tištěné formě (letáky, prospekty, brožury, katalogy)
 v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace a videoprezentace)
- materiály musí být vyrobeny před datem konání veletrhu a s povinnou publicitou
- dotace max 50.000 Kč na jednu výstavu nebo veletrh
- dotace max 250.000 Kč na inzeráty v tisku ve formě pozvánek za jeden projekt
- dotace max. 150.000 Kč na videoprezentace za jeden projekt
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2. Podání žádosti o dotaci
Podávání a hodnocení žádostí o dotaci
•
•
•
•

žádosti se podávají 1.3.2019 až 15.3.2019 (nejpozději
31.5.2019)
projekt musí být ukončený do 31.12.2022
alokovaná částka je 200 mil.Kč
vyhodnocování žádostí – průběžně (průběžně podle pořadí, v jakém se žádosti podají)

Základní podmínky
•
•
•
•
•

žadatel musí být malý nebo střední podnik s českým IČ
žadatel je bezdlužný vůči státu a je registrován v EU k dani z příjmu
majitelé žadatele nesídlí v daňových rájích
žadatel musí mít uzavřena nejméně dvě poslední po sobě jdoucí zdaňovací období
veletrhy podporují podnikání Žadatele v podporované činnosti (CZ NACE – viz kap. 4)

3. Způsobilé výdaje
Základní informace
•
•

výdaje musí být vynaloženy nejdříve v den podání žádosti o podporu
výdaje jsou podloženy relevantními účetními doklady, jsou zaúčtovány a proplaceny

4. Vybrané podporované CZ-NACE
8
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23

Ostatní těžba a dobývání
Výroba potravinářských výrobků 2)
Výroba nápojů 2)
Výroba textilií 2)
Výroba oděvů
Výroba usní a souvisejících výrobků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě
nábytku
Výroba papíru a výrobků z papíru
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 2)
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
38
41
42
43
58
59

Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j.n.
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
Výroba nábytku
Ostatní zpracovatelský průmysl
Opravy a instalace strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba budov
Inženýrské stavitelství
Specializované stavební činnosti
Vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových
nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
61 Telekomunikační činnost
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
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