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Na co je podpora zaměřená ?
Podpora směřuje ke zvýšení konkurenceschopnosti drobných podnikatelů působících na venkově
pomocí investičně zaměřených projektů.

Na co lze podporu získat ?
Nákup strojů a technologií
Rekonstrukce, modernizace budov a stavby nových budov
Úpravy povrchů v provozovně
Připojení k technické infrastruktuře
Nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost
Pořízení výpočetní techniky

Jaká je forma podpory ?
Přímá nenávratná dotace, která se počítá procenty z výdajů projektu

Jakou výši podpory lze získat ?
Podpora je stanovena ve výši 40-60% celkových nákladů projektu (ţadatel si volí výši podpory
v závislosti na plnění bodových kritérií programu)
Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 50.000,-Kč bez DPH a
maximální způsobilé výdaje na jeden projekt ve výši 10 mil. Kč bez DPH.
Subjekty s historií kratší neţ 2 roky mohou získat maximálně 1,2 mil.Kč

Kdo může o podporu žádat ?
Příjemce podpory mohou být fyzické a právnické osoby (i bez historie), které splňují podmínky pro
zařazení do kategorie mikropodniků (podnik do 10ti zaměstnanců)
V případě, ţe je ţadatelem podnikatel v zemědělství, můţe být příjemcem podpory pouze u
projektů zaměřených na výstavbu decentralizovaných zařízení pro vyuţití obnovitelných zdrojů
paliv a energie.

Kde může být projekt realizován ?
Projekt musí být fyzicky realizován v obci s počtem do 2.000 obyvatel (místem realizace je
míněno místo, kde bude fyzicky umístěna technologie, nebo provedena stavba, nejedná se o
sídlo společnosti).

Kdy může být zahájena realizace projektu ?
Realizace projektu můţe být zahájena nejdříve po podání ţádosti. Náklady vynaloţené před
podáním ţádosti jsou neuznatelné, tj. nelze na ně získat dotaci.
Nejpozději musí být realizace projektu zahájena do 6-ti měsíců od schválení dotace a podpisu
Dohody.

Jak celý proces získání podpory probíhá ?
Výzva pro podávání ţádostí bude vyhlášena od poloviny února 2010do poloviny března 2010 (přesná
data budou zveřejněna v lednu 2010). Nejdříve po podání ţádosti můţe ţadatel začít s realizací
projektu. Po skončení sběru ţádostí bude zahájeno jejich hodnocení a tento proces skončí
pravděpodobně v polovině července 2010. V tu dobu se ţadatel také dozví, zda-li byla dotace
přiznána. Ti ţadatelé, jejichţ ţádosti byly schváleny a dotace jim byla tudíţ přiznána, jsou následně
vyzváni k podpisu Dohody. Jedná se o právní akt, kde se orgán, který přiděluje podporu, zavazuje
k jejímu vyplacení po skončení realizace projektu a prokázání splnění všech předem stanovených
podmínek. Po podpisu dohody musí ţadatel zahájit realizaci projektu nejpozději do 6-ti měsíců.
Žadatel tedy může zahájit realizaci projektu ihned po podání žádosti nebo může počkat až na
vyhodnocení žádosti a realizovat projekt s jistotou přiznání dotace. Na všechny výdaje projektu,
které jsou vyšší neţ 500.000,-Kč bez DPH, musí ţadatel vyhlásit výběrové řízení podle metodiky
Programu rozvoje venkova. Po skončení realizace projektu, tedy po nákupu technologií, provedení
staveb a zaplacení všech faktur, podává ţadatel ţádost o platbu. Na jejím základě dle skutečně
vynaloţených nákladů je mu v řádu týdnů vyplacena dotace. Po skončení realizace projektu ještě po
dobu 5-ti let běţí tzv. období udržitelnosti. V průběhu tohoto období nesmí ţadatel prodat, nebo
pronajmout majetek pořízený v rámci projektu, na který obdrţel dotaci. Dále je v tomto období povinen
podávat jednou ročně poskytovateli dotace tzv. monitorovací zprávy.

Jaká je šance, že podporu získám ?

Šanci na získání podpory ovlivňují zejména tyto faktory:
1. Kvalita projektu a žadatele z pohledu hodnotících kritérií: ţadatelé a jejich projekty jsou
hodnoceny na základě bodovacích kritérií. Cílem je vţdy získat maximální bodové ohodnocení.
Před zahájením zpracování ţádosti a projektu proto naše společnost bodové hodnocení posoudí a
navrhne optimalizaci, která jej můţe zvýšit.

2. Kvalita zpracování žádosti a projektu z pohledu požadavků daného dotačního titulu: je celá
řada formálních náleţitostí, které musí ţadatel, jeho ţádost a projekt beze zbytku splnit. Nesplnění
byť jedné formální náleţitosti v plném rozsahu vede k vyřazení ţádosti z dalšího hodnocení a tím
k ukončení moţnosti získat dotaci.

3. Celkový objem peněz k rozdělení v dané výzvě a počet podaných žádostí: nejsme
samozřejmě schopni určit, kolik bude podáno ţádostí, ale můţeme vycházet z předchozích výzev.
V roce 2007 a 2008 celkový počet ţádostí nepřekročil celkovou alokaci finančních prostředků
stanovenou pro danou výzvu. Úspěšnost podaných ţádostí, které splnili všechny podmínky, tak
byla 100%. V roce 2009 jiţ bylo podáno třikrát více ţádostí, a tak řídící orgán rozhodl v souvislosti
s hospodářskou krizí o navýšení alokace tak, aby mohly být uspokojeny opět všechny podané
ţádosti, které splnily podmínky. Tudíţ i v tomto roce byla úspěšnost 100%. Nikdo nemůţe
samozřejmě zaručit, ţe se tato 100% úspěšnost bude opakovat, ale trend a mnoţství finančních
prostředků zbývajících k rozdělení zatím zaručují, ţe buď ţádná, nebo jen velmi málo ţádostí
bude zamítnuto kvůli nedostatku prostředků. V kombinaci s optimalizací projektu podle
hodnotících kritérií jsme tedy schopni zajistit velmi vysokou pravděpodobnost přiznání dotace.

Jaká je cena zpracování žádosti ?
4. Pro tuto výzvu k podávání ţádostí jsme pro zájemce o tento dotační program připravili ve
spoluprácí se společností Optimus Consult&Invest a.s. výhodnou cenovou nabídku. S ohledem na
moţnost vyuţití know-how společnosti Optimus Consult&Invest a.s., která v minulých výzvách
dosáhla 100% úspěnosti jí zpracováných a podaných ţádostí, nabízíme komplexní přípravu,
zpracování a podání Ţádosti o dotaci zdarma, tj. veškerá rizika neúspěchu bereme na sebe.
Odměnu hradíte pouze v případě přiznání dotace. Celková výše odměny v případě přiznané
dotace je individuální a závisí na charakteru projektu, stavu připravenosti a náročnosti na jejo
zpracování; její výše se obvykle pohybuje mezi 3-7% z přiznané výše dotace.

Jaké informace budu muset poskytnout před zpracováním žádosti a jak probíhá
ověřování možnosti získání dotace ?
Před vlastním zpracováním ţádosti je třeba poskytnout zejména:
Rozvahu a výsledovku za poslední dva uzavřené roky
Přesný počet odpracovaných hodin za poslední uzavřený rok
Vybrané informace o společnosti
Informace o projektu, jako např. rozpočet, harmonogram apod.
V případě, ţe bude předmětem projektu stavba nebo rekonstrukce, je třeba ověřit, zda je moţno
zajistit ke dni podání Ţádosti o dotaci pravomocné stavební povolení nebo ohlášení stavby, pokud
dle zákona stavebnímu řízení podléhá.
Na základě těchto informací následně provedeme bodové hodnocení projektu, nevrhneme eventuální
optimalizaci a posoudíme pravděpodobnost získání dotace. Poté se společně rozhodneme, zda-li má
smysl Váš projekt podávat nebo nikoliv. Tyto konzultace probíhají zdarma.

Garantem tohoto projektu je společnost Optimus Consult & Invest a.s. člen Hospodářské komory. Tento program je
vyhlášen Ministerstvem Zemědělství a administrován Státním zemědělským intervenčním fondem.

