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

ekonomických činnostech; 

• žadatel musí mít uzavřena alespoň 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.  

NA CO lze získat podporu? 
• Aktivita A: nákup poradenských služeb zacílených na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání 

(např. certifikace výrobků, procesů, systémů řízení); 

• Aktivita B: nákup poradenských služeb zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství 

průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení 

úspory vody v rámci podnikatelské činnosti. 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 
• výdaje na nákup poradenských služeb; 

• NELZE PODPOŘIT: výdaje spojené s poradenstvím k prodloužení platnosti certifikátu či jeho obnovení, stálé 

nebo pravidelné poradenské činnosti související s obvyklými provozními náklady podniku (např. běžné 

daňové poradenství, pravidelné právní služby, reklama), poradenství v oblasti financí a dotací, certifikace 

osob. 

PŘEDPOKLÁDANÉ PODMÍNKY, které by měl projekt splnit? 
• Aktivita A: výstupem projektu bude certifikát (nebo více certifikátů); 

• Aktivita B: výstupem projektu bude buď získání značky Odpovědného hospodaření s vodou anebo provedení 

doporučených návrhů opatření dle Metodiky pro dosažení hospodárnějšího užívání vod v podniku; 

• výstup projektu aktivity A i B musí být doložen nejpozději do 3 let od ukončení projektu; 

• žadatel může podat žádost jak do aktivity A, tak do aktivity B (maximálně však může předložit 3 žádosti 

o podporu v aktivitě A a 2 žádosti o podporu v aktivitě B); 

• Aktivita A: poradenské služby mohou poskytovat externí poradci, kteří jsou k této činnosti oprávněni, 

zároveň musí doložit 3 referenční zakázky poskytnuté za poslední 3 roky, a to na zakázky obdobného plnění 

a rozsahu jako je předmět projektu; 

• Aktivita B: poradenské služby mohou poskytovat externí poradci, kteří jsou oprávnění zpracovávat vodní 

audit. 

KDY lze žádat? 
• příjem žádostí: 1. 3. – 30. 6. 2021. 

KOLIK lze získat? 
• 50 % přímé dotace na způsobilé výdaje projektu;  

• minimální výše podpory na projekt 50 tis. Kč a maximální výše až 1 mil. Kč. 

NA KOHO je možné se obrátit? 
Ing. Marie Cejnková .  cejnkova@renards.cz .  733 130 846 

 


