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Získejte dotaci z EU na rozvoj Vašeho podnikání!
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MIKROPODNIKU
Platí pro drobné podnikatelé - méně než 10 zaměstnanců
mající provozovnu v obci do 2 000 obyvatel,
také pro firmy bez podnikatelské historie (f.o. + p.o.)

Pozor! Letos na podzim
bude tento program Ministerstvo zemědělství vyhlašovat

NAPOSLEDY!
Neváhejte tedy a zkuste si podat žádost i VY!
NA CO LZE DOTACI ŢÁDAT:

Nákup strojů, technologií a dalšího zařízení, Rekonstrukce
a modernizace budov a novostaveb, Úpravy povrchu v areálu
provozovny, Připojení k technické infrastruktuře, Nákup vybavení
provozovny, Pořízení nezbytné výpočetní techniky, Projektová
a technická dokumentace, Nákup pozemků a staveb (do 10 % ze
způsobilých výdajů), DPH za podmínky, ţe nejde o plátce DPH.

VÝŠE DOTACE:

45 – 60 %, max. 6 mil. Kč.
Dotace je vyplacena zpětně aţ po skončení realizace projektu –
ţadatel musí zajistit předfinancování projektu v plné výši.
Doporučená minimální míra investice: 300 000 Kč.

HARMONOGRAM:

červenec – říjen:
18. 10. – 31. 10. 2011:
březen 2011:

příprava projektu
podání Ţádosti o dotaci
SCHVÁLENÍ ŢÁDOSTÍ

Od schválení projektu Vám začne běţet dvouletá realizační lhůta.
Termín zahájení investice si tedy můţete naplánovat podle vlastní
potřeby.
Dotace je vyplacena na Váš účet od zaplacení poslednímu dodavateli
do cca 3 měsíců od podání Ţádosti o proplacení výdajů.
Zajistíme pro Vás kompletní zpracování celé Žádosti o dotaci včetně veškeré další
administrace projektu.
Věnujte prosím pozornost našim webovým stránkám, kde naleznete bohatý seznam našich
referencí a další informace o společnosti.
Jsme připraveni k Vám přijet na osobní jednání. Těšíme se na budoucí spolupráci.
S úctou,
Ing. Pavlína Torhanová,
Obchodní ředitelka
M: +420 602 751 392
E: Pavlina.Torhanova@201.cz
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