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Havířov  8.11.2017 



AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ 

MOŽNOSTI PRO PODNIKATELE 



Národní investiční pobídky  
Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách   

 

Podporované oblasti: 

• Zpracovatelský průmysl,  

• Technologická centra - vybudování nebo rozšíření VaV 

centra, 

• Centrum strategických služeb - pro zahájení nebo 

rozšíření činnosti 

 

Výše finanční podpory: 

 

 

 

Velký podnik Střední podnik Malý podnik 

25 % 35 % 45 % 



Národní investiční pobídky  
Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách   

 

 

Formy investičních pobídek: 

• sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let 

• hmotná podpora vytváření nových pracovních míst až do 

výše 300 tis. Kč 

• hmotná podpora rekvalifikace nebo školení do výše 50 % 

z nákladů 

• hmotná podpora na pořízení dlouhodobého majetku až do 

výše 10 % způsobilých nákladů 

 

 

 

 

 



Dotace z Moravskoslezského kraje 

 

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 

• Cílem programu byla podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu 

práce.  

• Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 300 tis. Kč. 

• Mzdové náklady na žáka/studenta – max. sazba 110 Kč/1 hod. 

• Mzdové náklady na odborného pracovníka žadatele tzv. mentora – max. 

5.000 Kč/měsíc, ve kterém vykonává odborný dohled nad 

žákem/studentem. 

• Lhůta pro podávání žádostí je byla 3. 11. 2017 ukončena. 

 

  

  

 



Operační program Zaměstnanost 

CESTA PRO MLADÉ  

 

Příjemci dotace: Firmy, státní a neziskové organizace. 

Cíl: najít partnery z řad firem a organizací, kteří chtějí předat zkušenosti 

mladým lidem. 

 

 

 

 

 

 

Z programu se plánuje podpořit: 4 500 studentů. 

 

Program má alokaci: 267 300 896 Kč. 

 

  

  

 

Uzávěrka příjmu žádostí 2020 

Délka kurzu max.:  

240 hodin 

Délka kurzu min.:  

80 hodin  



OP PIK 

 Program Inovační vouchery (2. výzva) 

• Cíl: podniky mohou využít na nákup poradenských, expertních a 

podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací 

• Příjemce dotace: MSP. 

 

  

  

 

Uzávěrka příjmu žádostí 31.12.2017  

Maximální příspěvek:  

299 000 Kč 

Minimální příspěvek: 

50 000 Kč  



OP PIK 

 Program Potenciál 

• Program je zaměřen na založení a rozvoj center průmyslového 

výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů 

a zařízení či jiného vybavení nezbytného pro zajištění aktivit tohoto 

centra. 

• Příjemce dotace: MSP. 

 

  

  

 

Uzávěrka příjmu žádostí 30.11.2017  

Maximální příspěvek:  

50 mil. Kč  

Minimální příspěvek: 

 2 mil. Kč  



OP PIK 

 Program Inovační projekt 

• Program je zaměřen na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, 

technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování 

služeb, inovace firemních procesů a způsobů prodeje 

 

• Příjemce dotace: MSP. 

 

  

  

 

Uzávěrka příjmu žádostí 12.11.2017  

Maximální příspěvek:  

50 mil. Kč  

Minimální příspěvek: 

1 mil. Kč  



Děkuji za pozornost 
 

Mgr. Monika Chobotová, Ph.D. 

  

chobotova@arr.cz 
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