
Cílem programu je vytvořit podmínky pro vznik nových pracovních míst, snížit 
nezaměstnanost a zvýšit hospodářskou výkonnost na území Ústeckého a Morav-
skoslezského kraje. Předpokladem je vytvoření minimálně jednoho pracovního mís-
ta v hlavním pracovním poměru na území ÚK nebo MSK a jeho udržení po dobu 
min. 3 let.   
 
Způsobilé výdaje— na co lze dotaci využít 

 Pořízení, technické zhodnocení nebo modernizace hmotného či nehmotného 
investičního majetku, zejména budov a pozemků bezprostředně s nimi souvise-
jícími, strojů, zařízení a informačních systémů. 

 Pořízený majetek musí být ve vlastnictví příjemce dotace  min. po dobu 5 let a 
po celou dobu musí být pojištěn proti všem způsobům poškození či odcizení. 

 Z dotace nelze hradit úpravy pronajatých prostor. 

 Dotaci nelze použít na úhradu mzdových výdajů nebo nákup výrobních materi-
álů a zásob. 

 
Oprávněný žadatel 

 Fyzické a právnické osoby s doložitelnou minimálně jednoletou aktivní podni-
katelskou historií a musí prokázat kladný hospodářský výsledek před zdaně-
ním za rok 2013 

 Obce a kraje nebo jimi zřízené právnické osoby 
 
Forma a výše podpory 

 Na jedno nově vytvořené a obsazené pracovní místo lze získat až 500 000 Kč. 

 Minimální výše dotace je 100 000 Kč za podmínky vytvoření alespoň jednoho 
pracovního místa. 

 Maximální výše dotace dle pravidel podpory de minimis (200 000 Eur/ 3 roky). 

 Maximální výše dotace: 

 90 % - malý podnik do 50 zaměstnanců a obec do 2 000 obyvatel 

 85 % - střední podnik do 250 zaměstnanců a obec do 50 000 obyvatel 

 70 % - velký podnik nad 250 zaměstnanců a obec nad 50 000 obyvatel 
 

Kritérium pro výběr dotace 

Při hodnocení jednotlivých návrhů bude zohledněna míra nezaměstnanosti v místě 
realizace podnikatelského záměru, jeho udržitelnost a efektivnost, požadovaná výše 
dotace na jedno zřízené pracovní místo, včetně posouzení dopadu na rozvoj přísluš-
ného regionu a finanční zdraví účastníka programu. 

 
Termín podávání žádostí 
Žádost o poskytnutí dotace i se všemi povinnými přílohami musí být doručena na 
Ministerstvo pro místní rozvoj do 15. května 2014. Povinnou přílohou žádosti je 
mimo jiné podnikatelský záměr včetně marketingové studie a dokumentace pro 
stavební práce podle stavebního zákona.  

 Duben 2014 

PROGRAM 

se zaměřuje na tvorbu 

pracovních míst v ÚK a 

MSK. 

 

Podávání žádostí včet-

ně příloh 

do 15. 5. 2014 

 

Finanční alokace 

100 mil. Kč pro ÚK a 

200 mil. Kč pro MSK 
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Aktuální dotační program  

Podpora rozvoje pracovních  

příležitostí na území Ústeckého a  

Moravskoslezského kraje  


