ROZVOJ
PODNIKATELSKÉHO
PROSTŘEDÍ
Aktuální dotační program
Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 20072007-2013

Podporované aktivity:
•

vznik a rozvoj technologických a inovačních center, vědeckotechnických parků a přeshraničních podnikatelských inkubátorů;

•

vytváření, rozvoj a propagace sítě spolupráce mezi hospodářskou sférou a
výzkumnými a vývojovými institucemi ( vědeckými institucemi, univerzitami ) , spolupráce v oblasti transferu nových technologií podporujících MSP,
podpora rozvoje inovačních klastrů;

•

spolupráce hospodářských komor a podnikatelských svazů a jiných institucí
podporujících rozvoj podnikatelského prostředí;

•

poradenské služby a školení pro podnikatele, spolupráce v oblasti poradenství při zakládání podniků, zajišťování dostupnosti poradenských služeb pro
stávající firmy, také v oblasti marketingu, propagace atd.;

•

investiční projekty, např. informační místa pro podnikatelskou sféru;

•

společné aktivity zaměřené na komplexní přípravu území pro investice;

•

propagace společných aktivit v oblasti podnikání;

•

rozvoj informačních a komunikačních systémů pro podporu podnikání, např.
speciální softwarové aplikace;

•

rozvoj informačních a komunikačních technologií pro podporu česko-polské
ekonomické spolupráce;

•

iniciativy zvyšující ekonomickou aktivitu ( např. kooperační sítě nových podnikatelů, vazby mezi agenturami pro rozvoj podnikání, obchodními organizacemi a orgány místní správy ) ;

•

spolupráce úřadů práce a služeb zaměstnanosti ( např. vytváření databází,
výměna informací, spolupráce mezi institucemi trhu práce ) ;

•

podpora výměny informací mezi subjekty trhu práce;

•

aktivity v oblasti potírání diskriminace a předcházení sociálnímu vyloučení.

Odbor evropské územní
spolupráce Ministerstva
pro místní rozvoj ČR
Disponibilní zdroje:
1 441 127 EUR

Konzultace záměru a příprava žádosti:
KAZUIST, spol. s r.o.
Družstevní 294
739 61 Třinec
E: kazuist@kazuist.cz
T: 558 335 479
W: www.kazuist.cz
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Oprávnění žadatelé a partneři:
•

orgány územní správy a příspěvkové organizace

•

komory ( Hospodářská/agrární komora )

•

školy ( veřejné i soukromé)

•

veřejné výzkumné instituce

•

NNO ( obecně prospěšné organizace, zájmová sdružení právnických osob,
občanská sdružení, nadace)

•

aj.

Rozvoj podnikatelského prostředí
Cílové skupiny:
Operační program pře-

•

právnické a fyzické osoby

shraniční spolupráce Čes-

•

obce, města, powiaty, kraje/vojvodství, euroregiony, svazky obcí a jimi zřízené organizace

•

veřejné výzkumné instituce

•

sociální, vzdělávací a školící orgány

•

hospodářské komory, obchodní a průmyslové svazy

•

veřejné instituce zaměřené na rozvoj podnikání a přenos poznatků výzkumu a vývoje do praxe

•

poradenské instituce

•

podnikatelská komunita

•

regionální rozvojové agentury

•

instituce trhu práce

•

uživatelé ICT

ká republika - Polská republika 20072007-2013

Forma podpory
Finanční příspěvek ve výši max. 90 % způsobilých výdajů ( příjemce z ČR musí
z vlastních zdrojů financovat min. 10 % způsobilých výdajů ) .
Způsobilé výdaje
Majetek, materiál a zásoby, osobní náklady a cestovní náhrady, služby, režijní náklady,
finanční výdaje a poplatky, výdaje vzniklé před podáním projektu ( max. 5 % celkových způsobilých výdajů ) .
Další podmínky
K žádosti je třeba doložit mimo jiné dohodu o spolupráci s partnery, doklad o zabezpečení spolufinancování a u stavebních projektů také projektovou dokumentaci a povolení vydané příslušným stavebním úřadem.
Přeshraniční spolupráce musí naplňovat min. 2 ze 4 možných kritérií spolupráce: společná příprava projektu, společná realizace projektu, společný personál a společné
financování projektu.
Projekt musí být ukončen nejpozději 30. června 2015.
Konzultace záměru a příprava žádosti:
KAZUIST, spol. s r.o.
Družstevní 294
739 61 Třinec
E: kazuist@kazuist.cz
T: 558 335 479
W: www.kazuist.cz

Minimální výše podpory z ERDF ( 85 % způsobilých výdajů ) musí být větší než
30 000 EUR. O podporu na projekty menšího rozsahu je možno žádat v rámci jednotlivých Fondů mikroprojektů. Maximální výše podpory není určena.
Termín pro předkládání žádostí: 17.6.2013 ( výsledky budou oznámeny v říjnu 2013 )
Zdroj: Příručka pro žadatele, verze 5, http://www.cz-pl.eu

