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Váženípodnikatelé'
touto cestou bych Vám rád poskytnul inÍormaci o programech EU na období 2014-2020:

Česká republika obdržíze Strukturálních fondů EU zhruba o 20 oÁ méně prostředků
neŽ doposud
první programy budou pravděpodobně administrovány nejdříve od poloviny roku
2014
podpora bude směřovat zejména do malých a střednich podniků'
programy spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu budou zaměřeny zejména
na Výzkum, VýVoj a inovace
procesy pro administrativu Žádostí a rozdělování prostředků by měIy být Výrazné
jednoduššía dostupnější
Program rozvoje Venkova bude prioritně podporovat zemědělské podnikatele jak po
stránce zemědělských činností'tak po stránce diverzifikace Výroby i zemědělský
podnikatel můŽe podnikat např' Vtruhlářské' kovodělné, potravinářské a jiné
Výrobě, nebo např. při Výzkumu nových postupů při zpracování potravin, Výrobu
ekologických produktů, ěi rozvoj podnikání V agroturistice/

Zkušenost z minulého období nám Ukazuje že výhodu získává ten' kdo je na Vyhlášení
'
dotace připraven a to jak ujasněním si podnikatelského záměru, tak např' pravomocným
staVebním povolenim, předjednáním financování s bankou, Výběrem nakupované
technologie' či za]ištění spolupráce S Výzkumným ústavem nebo Vysokou školou /platí
zejména u programu Potenciál, lnovace /' Jak se ukázalo, nejlépe jsou na tom ty podniky,
které si vypracovaly strategický plán do budoucna a které mají ,, všuplíku,, projekty
alespoň na 5 let dopředu'
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bezplatnou informaci o možnostech Vaši filmy V obdobi 2014 _ 2020
spolupráci na základě rámcové smlouvy o poradenství' Na zák|adě této smlouvy
Vás budeme Vést při zajišťovánípodkladů pro podání příslušnéŽádosti, budeme
Vás evidovat Vdatabázi klientů a sami Vás upozorníme na spuštění VýzVy pro
podáVání Žádosti' Tato sluŽba je zpoplatněna 5000,- Kč + DPH' Pokud se stanete
našimi klienty i při vyřizování Žádosti, tato částka Vám bude Vrácena a tento poplatek
bude platný ina dalšínámi sledované a podané žádosti
sledování dotace po celou dobu udržitelnosti _ tzv. ,,Dotačnímanagement" . V jeho
rámci provádíme např. Výběrová řízení' monitorovací a záVěrečné zpráVy, Žádosti
o proplacení dotace, jsme Schopni zajistit stavební dokumentaci, stavební dozor,
energetický audit' či pojištění nakupované technologie nebo objektu

Těšime se na připadnou spolupráci'

Vv,,čřE-í.Ío.27. 3. 2D1r

Kontakt: František Winter; email; dotace(cDlit'cz; mob' tel' 608/885145 ^
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