
 

 

Souhrnné základní informace - Fiche č. 6 

1. Základní údaje 

Název Fiche a její číselné označení:  Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a 

 služby; č.6 

 

Vazba na opatření PRV:   III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

2. Vymezení Fiche 

Předmětem této fiche je zvýšení konkurenceschopnosti dřevozpracujícího průmyslu, zlepšení 

bezpečnosti práce v provozovnách a zabezpečení dalšího rozvoje tohoto tradičního odvětví 

Orlicka. Dále je fiche zaměřena na podporu rozvoje mikropodniků, zajišťujících tradiční služby a 

obchody v obcích. 

3. Příjemci dotace 

 Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do 

kategorie mikropodniků; žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., 

o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; 

Mikropodnik je vymezen jako podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jejich roční 
obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. 
 

4. Oblasti podpory (typy aktivit) 

 
Vhodnými aktivitami jsou především projekty zaměřené na nákup strojů a technologií, vybavení a 
dalších zařízení pro rozvoj mikropodniku a související propagace a marketing. 
 

 Dotaci lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené v příslušné Fichi 

 Pokud je v kódu stanoven limit způsobilých výdajů, nelze částku přesahující toto omezení 

zahrnout do způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace (tj. nelze z nich 

vypočítávat dotace) 

 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou realizovány (vynaloženy) 

následující formou:  

1) bezhotovostní platbou – prostřednictvím bankovního účtu žadatele 

2) hotovostní platbou – maximálně do výše 100 000 Kč v rámci jednoho projektu 



3) věcným plněním lze realizovat pouze stavební výdaje 

 Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem, ze kterého je 

stanovena dotace, pro jednotlivé položky rozpočtu jsou aktuální ceny uvedené v katalogu 

stavebních prací RTS, a.s., Brno k datu podpisu smlouvy s dodavatelem. 

Číselník způsobilých výdajů 

kód Způsobilý výdaj 

942 
Provozovna určená pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků  

943 Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a 

rozvoji mikropodniků  

955 
Propagace a marketing  

998 
Projektová dokumentace  

 
 

- nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro 
zakládání a rozvoj existujících mikropodniků (včetně nezbytného zázemí pro 
zaměstnance) – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky 
základních inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení 
staveb, včetně úpravy povrchů v areálu podnikatelské provozovny (zejména odstavná 
a parkovací stání. Úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, 
účelové komunikace, osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) 

 
- Nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji 

mikropodniků včetně montáže a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do 
stavu způsobilého k užívání, včetně mobilních technologií, včetně nákupu vybavení 
provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek) a nezbytné výpočetní 
techniky v souvislosti s projektem (hardware, software) 

 
- výdaje na propagaci a marketing – internetové stránky včetně objednávkového 

systému, propagační materiály, prezentační akce, billboard, směrové tabule apod. 
(pouze v případě režimu „de minimis“) 

 
- projektová dokumentace: (zpracování Žádosti o dotaci a příloh, zadávací řízení) 
 

Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů 

Kód Způsobilý výdaj Limit 

998 
Projektová dokumentace  

20 000 Kč/projekt 

 

 

 



Nezpůsobilé výdaje: 

 Nákup použitého movitého majetku 

 Nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob 

 V případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování 

 Nákup zemědělských výrobních práv 

 Prosté nahrazení investice 

 Osobní a cestovní výdaje 

 DPH pro plátce DPH 

 Úroky z půjček a úvěrů 

 Bankovní poplatky 

 

5. Druh a výše dotace 

Režim podpory:    de minimis 

Druh dotace:    přímá nenávratná 

Výše dotace:   60% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Minimální způsobilé výdaje:  100 000 Kč 

Maximální způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč 

 

Projekty jsou podporovány v souladu s nařízením Komise 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o 
použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu „de minimis“, tzn., že celková výše podpory „de 
minimis“ poskytnutá jednomu subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 
200 000 EUR.  
 

6. Další informace 

Dalším vodítkem pro zařazení do konkrétní Fiche je číselník způsobilých výdajů (viz. přílohy). 

 


