Rozvoj III, III. prodloužení

Aktuální dotační program

PROGRAM
podporuje růst výkonů
a konkurenceschopnosti MSP v regionech
s vyšší mírou nezaměstnanosti vedoucí ke
zlepšení jejich pozice
na trhu a k udržení,
případně růstu počtu
pracovních míst.

Předběžný termín podávání registrační žádosti do 16. 7. 2014 a
plné žádosti
do 31. 7. 2014

Finanční alokace
1 mld. Kč.

Červen 2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo záměr vyhlásit výzvu k podávání žádostí v programu Rozvoj III. Podmínky uvedené v tomto letáku budou upřesněny až po vyhlášení
výzvy, které je stanoveno na začátek června 2014.
Území realizace
Projekt musí být realizován na území ve státem vymezených hospodářsky problémových
regionech na období let 2014 – 2020 a na území s vyšší mírou nezaměstnanosti dle metodiky uvedené v programu.
Podporované aktivity
Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry
a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů.
Oprávněný žadatel

Podnikající fyzická a právnická osoba ve vybraných odvětvích zpracovatelského
průmyslu (např. zpracování dřeva, výroba papíru, potravinářských výrobků, nápojů,
textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků, chemických látek, základních farmaceutických výrobků, pryžových a plastových výrobků, ostatních nekovových minerálních výrobků, základních kovů, kovových konstrukcí, počítačů, elektrických zařízení, strojů, motorových vozidel, nábytku a dalších) nebo aktivitách průřezových
odvětví (např. biotechnologie, nanotechnologie, optoelektronika).

Nesmí být drobný podnik (zaměstnávající méně než 10 zaměstnanců, jehož aktiva/
majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR) v obci
s počtem obyvatel do 2 tisíc.

Výroba, zpracování a uvádění na trh vybraných výrobků nebude podporováno (např.
živá zvířata, maso, mléko a mlékárenské výrobky, živé rostliny, zelenina, ovoce,
káva, čaj, obiloviny, ocelářské výrobky, syntetická vlákna a další).
Způsobilé výdaje
Dlouhodobý hmotný majetek (stroje a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně
software zajišťující jejich funkčnost), dlouhodobý nehmotný majetek (patentové licence
nakupovaných strojů a zařízení).

KONZULTACE,
PŘÍPRAVA ZÁDOSTI, ZADÁVACÍ
ŘÍZENÍ:
KAZUIST, spol. s r.o.
Družstevní 294
739 61 Třinec

Výše dotace
Dotace je poskytována v rozmezí 1 – 30 mil. Kč ve výši 45 % způsobilých výdajů pro malé
podniky a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu pro střední podniky.
Předložení žádosti
1.
Elektronicky odeslat registrační žádost a formulář finančních výkazů (od 16. 6. 2014
do 16. 7. 2014 12:00)
2.
Elektronicky odeslat plnou žádost, včetně formuláře finanční realizovatelnosti projektu, podnikatelského záměru a přílohy k účetní závěrce (od 16. 6. 2014
do 31. 7. 2014 12:00)
Doba realizace projektu
31. 8. 2015 – termín ukončení realizace projektů
31. 10. 2015 – konečný termín pro předložení žádosti o platbu

