OP E RA ČN Í PRO GR AM P O DNI K ÁN Í A IN OV AC E P RO K ON K UR EN C ES C HO P NO ST
PO DZ IM 20 1 6
STROJE & ZAŘÍZENÍ
TECHNOLOGIE
Zaměření: nové technologie a zařízení
Žadatelé: malé firmy (orientačně do 50 zam.) s min. 3 letou historií působící v podporovaných regionech
Výše dotace: 45 %
Žádosti: 2. polovina listopadu/začátek prosince 2016
TECHNOLOGIE PRO ZAČÍNAJÍCÍ FIRMY
Zaměření: nové technologie, stroje a zařízení, max. výše 500 tis. Kč
Žadatelé: mikro firmy (orientačně do 9 zam.), s max. 3 letou historií působící v podporovaných regionech
Výše dotace: 45 %
Žádosti: 2. polovina listopadu/začátek prosince 2016
NEMOVITOSTI & PROSTORY
NEMOVITOSTI
Zaměření: pořízení, rekonstrukce chátrajících, nevyužívaných nemovitostí, brownfieldy
Žadatelé: malé a střední podniky (orientačně do 250 zaměstnanců)
Výše dotace: malé podniky 45 %, střední podniky 35 %
Žádosti: od 21. listopadu 2016
ÚSPORY ENERGIÍ
Zaměření: zateplování objektů, technologická opatření k úsporám, využívání odpadní energie
Žadatelé: podniky bez rozdílu velikosti
Výše dotace: podle velikosti podniku
Žádosti: prosinec 2016
VÝZKUM & VÝVOJ
POTENCIÁL zřízení a rozvoj výzkumných a vývojových center
Zaměření: stavby, rekonstrukce, vybavení výzkumných a vývojových center
Žadatelé: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti
Výše dotace: 50 % bez ohledu na velikost podniku
Žádosti: listopad 2016
APLIKACE náklady na průmyslový výzkum a experimentální vývoj
Zaměření: příspěvky na mzdy a materiál, smluvní výzkum, další provozní náklady
Žadatelé: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti
Výše dotace: podle velikosti podniku a charakteru projektu 50 a více %
Žádosti: prosinec 2016
EXPANZE NA ZAHRANIČNÍ TRHY
MARKETING účast na zahraničních veletrzích
Zaměření: pronájem, zřízení stánků, pronájem výstavních ploch, doprava exponátů a propagačních materiálů
Žadatelé: malé a střední podniky (orientačně do 250 zam.)
Výše dotace: 50 % pro malé a střední podniky
Žádosti: říjen 2016
Pokud máte zájem o bližší informace, vyhodnocení reálnosti získání dotací, sjednání nezávazné informativní schůzky
či přímo zpracování žádosti, kontaktujte nás na tel.: 558 335 479 nebo e-mailem: kazuist@kazuist.cz

