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Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

    

 

 

 

Základní harmonogram 

 Podání předběžné žádosti:   1. 6. 2015 – 31. 8. 2015 

 Podání plné žádosti:    1. 9. 2015 – 31. 1.  2016 

 Systém hodnocení projektů:   projekty se budou schvalovat průběžně 

! včasné podání předběžné žádosti zvýší vaši šanci na získání dotace ! 

Kdo může dotace čerpat 

 Pro malé a střední podniky působící např. v oblasti zpracovatelského a těžebního průmyslu, ICT, 

zpracování odpadů nebo velkoobchodu a maloobchodu 

 Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze. 

Výše podpory 

 malý podnik (do 49 zaměstnanců):  45 %  

 střední podnik (50 až 249 zaměstnanců):  35 %  

 Na jeden projekt lze získat dotací od 1 do 200 mil. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu o další informace o parametrech úspěšného projektu či pro odbornou konzultaci 

vašeho projektového záměru kontaktujte naše odborníky na lince 222 523 549 či na e-mailu 

enovation@enovation.cz.  

 

Přehledný souhrn tohoto programu pro vás zpracoval  

Ing. Michal Pácal 

Garant programu Nemovitosti 

Dotační program Nemovitosti 

Cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí např. 

rekonstrukcí výrobní haly, revitalizací brownfieldů a dalších ploch pro vlastní podnikání. 

Podporovány jsou i novostavby v případě, že nahrazují objekt typu brownfield. 

 

 

 

   Klíčová kritéria pro schválení dotace 

 Ekonomický přínos investice pro podnik 

 Rekonstruovaný objekt je starší 16 let 

 Velikost plochy objektu (minimum 500 m2, nejvyšší 

bonifikace u objektů nad 1500 m2) 

 Kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný 

rozpočet projektu 

       Hodnotící kritéria úspěšného projektu 

 
Každý projekt projde transparentním systémem 

hodnocení, přičemž o jeho schválení rozhodne 

udělený počet bodů. 

Maximální možné bodové hodnocení 100 bodů 

Minimální bodové hodnocení pro 

schválení dotace 
60 bodů 
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Naše reference 

Podnikáte a uvažujete o využití dotace? Obraťte se na nás. 

Umíme napsat úspěšnou žádost, administrovat projekt po jeho schválení i zajistit 

výběrová řízení jak pro velké korporace, tak i pro malé české firmy. Máme za sebou 

370 projektů v celkové hodnotě přes 13 mld. korun. 

Rádi pomůžeme i vám 

 

                   

 

 

       

 

    

 

           


