NEMOVITOSTI
KDO může žádat?
• malé podniky (do 50 zaměstnanců) a střední podniky (do 250 zaměstnanců) podnikající ve vymezených
ekonomických činnostech.

NA CO lze získat podporu?
• projekt rekonstrukce objektu - rekonstrukce technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu
brownfield (dlouhodobě nevyužívaný) na podnikatelský objekt;
• nebude podpořeno: pořízení nových výrobních technologií, nebo výstavba objektu či zóny tzv. „na zelené
louce“.

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit?
• úprava pozemků, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě,
komunikace ke stavbám, hardware a sítě (pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy),
technická zařízení budov;
• služby expertů, studie, projektová dokumentace, inženýrská činnost;
• v případě stavebních prací budou způsobilé výdaje uznatelné maximálně do výše cen uvedených v ÚRS/RTS
(ceníku stavebních prací) pro daný rok, v případě projektové dokumentace a dalších činností do výše cen
obvyklých na trhu.

JAKÉ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY musí projekt splňovat?
• nemovitost, která je předmětem projektu, musí být zařazena do Národní databáze brownfieldů;
• podlahová plocha objektu po rekonstrukci musí být min. 500 m2;
• nejpozději při žádosti o proplacení dotace musí být žadatel majitelem předmětné nemovitosti;
• místo realizace projektu musí být na území ČR, mimo území hl. města Prahy (místem realizace se rozumí
místo, kde se poskytnutá podpora projeví).

KDY lze žádat?
•

vyhlášení výzvy: 22. 6. 2018;

•

příjem žádostí: 22. 10. 2018 – 22. 5. 2019.

KOLIK lze získat?
• přímá podpora: 45 % (malý podnik) a 35 % (střední podnik) přímé dotace na způsobilé výdaje projektu;
• minimální výše podpory na projekt 1 mil. Kč a maximální výše 30 mil. Kč;
• projekt rekonstrukce objektu: maximální výše dotace 1 500 Kč/m3 obestavěného prostoru (při průměrné
světlé výšce místností nad 6m), 3 000 Kč/m3 obestavěného prostoru (při průměrné světlé výšce místností
pod 6 m).

NA KOHO je možné se obrátit?
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