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Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

    

 

 

 

Základní harmonogram 

 Podání plné žádosti:    2. 6. 2015 – 30. 11. 2015 

 Systém hodnocení projektů:   kolové schvalování projektů 

Kdo může dotace čerpat 

 Malé a střední podniky sídlící mimo území hl. m. Prahy 

 Žadatel sídlící v Praze musí prokázat, že se náplň projektu týká ekonomické činnosti realizované 

mimo hlavní město. 

Výše podpory 

 Malý i střední podnik:  50 %   

 Dotace na dopravu a propagační materiály je hrazena v režimu de minimis. 

 Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 200 tis. – 5 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 

Mgr. Milan Struna 

Garant programu Marketing 

 

Dotační program Marketing 

Program Marketing cílí na efektivní propagaci malých a středních podniků na zahraničních 

veletrzích a výstavách. Dotace umožní pokrýt náklady spojené s účastí na akcích v cizině 

(pronájem stánku, doprava exponátů, marketingové materiály). 

 

 

 

   Klíčová kritéria pro schválení dotace 

 Ekonomický přínos (zvýšení objemu výroby, rozvoj 

příležitostí pro export) 

 Tržní potenciál (uplatnění produktů, prokazatelné 

posílení pozice na trhu) 

 Reálné zkušenosti se zahraničními výstavami a 

veletrhy 

 Kvalitně zpracovaný rozvojový plán podniku 

 

 

       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. 

 

 


