děláme z dobrých firem skvělé

Marketing 2015
1. Základní informace o dotaci
Časový harmonogram
•
•
•

Příjem plných žádostí je 2. červen – 30. listopad 2015, podání žádostí je 1.kolové
Projekt musí být ukončený do 3 roků od přijatelnosti projektu, tzn. podání předběžné žádosti
Projekt musí být ukončený do 31. 1.2019

Základní informace o dotaci
•
•
•

Žádat mohou malé a střední podniky
Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí je omezena na max. 15 účastí v rámci
projektu a max. 5 účastí/1 rok.
Žádat mohou malé a střední podniky (MSP). Působnost žadatele musí být na území ČR,
mimo území hl. města Prahy.

2. Způsobilé výdaje a výše dotace
Způsobilé výdaje
•

•
•

Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí:
- Pronájem, zřízení a provoz stánku - grafický návrh stánku, výkresová dokumentace
stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn,
elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k
internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek,
promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), montáž, instalace vystavovaných
exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo
veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku.
Doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím
dodavatelem.
Marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav:
- Tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním
veletrhu nebo výstavě v zahraničí propagujících příjemce podpory a jeho produkty,
obsahujících nezpochybnitelnou identifikaci příjemce podpory (název, logo, adresa) a
povinné prvky publicity - propagační materiály v tištěné formě (letáky, prospekty,
brožurky, katalogy), propagační materiály v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk
prezentace), inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh, včetně grafických návrhů,
překladů do cizích jazyků, tisku.

1

dotace Marketing – leták, 5.7.2015
Ing. Lubomír Chytil, tel. 777 101 245, LIONS CZ s.r.o.

děláme z dobrých firem skvělé

-

Výdaje na marketingové propagační materiály jsou způsobilé v případě, že byla
realizována účast na veletrzích a výstavách v zahraničí v podpořeném projektu této
Výzvy.

Výše dotace
Dotace je pro malé a střední podniky ve výši 50%
Dotace na podporu individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí je 200 tis-5 mil. Kč.
Limity pro podporované aktivity:
•
•

•

Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí
- max. 500.000 Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí
Doprava vystavovaných exponátů, vč. balného a manipulace
- v režimu de minimis
- max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí
Marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav
- v režimu de minimis
- max. 50 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí

3. Vybrané podmínky dotace
Zadávací dokumentace
•

•

Příjemce podpory je povinen před vyhlášením každého výběrového řízení zaslat poskytovateli
podpory zadávací dokumentaci, pokud je výběrové řízení vyhlašováno po oficiálním
vyrozumění o schválení dotace.
Odsouhlasení zadávací dokumentace poskytovatelem je nutnou podmínkou vyhlášení
výběrového řízení.

Výběrové řízení
•
•
•

Příjemce podpory je povinen předložit poskytovateli podpory k posouzení správnosti postup
výběrové komise, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení jednání výběrové komise.
Příjemce může podepsat smlouvu s vítězným dodavatelem až po odsouhlasení správnosti
postupu výběrového řízení poskytovatelem podpory.
Ve výjimečném případě, kdy uskuteční žadatel výběrové řízení na vlastní riziko před vydáním
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je povinen předložit kompletní dokumentaci k následné
kontrole do 30 dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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4. Podporované CZ-NACE
Sekce B - Těžba a dobývání
8

Ostatní těžba a dobývání

Sekce C - Zpracovatelský průmysl 11
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Výroba potravinářských výrobků 2)
Výroba nápojů 2)
Výroba textilií 2)
Výroba oděvů
Výroba usní a souvisejících výrobků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných
výrobků, kromě nábytku (s výjimkou CZ:NACE 16.1 Výroba pilařská a
impregnace dřeva u zemědělských podnikatelů)
Výroba papíru a výrobků z papíru
Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 2)
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; Slévárenství
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení j.n.
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
Výroba nábytku
Ostatní zpracovatelský průmysl
Opravy a instalace strojů a zařízení

Sekce E- Zásobování vodu; činnosti související s odpadními vodami, odpady a
sanacemi
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití

Sekce F - Stavebnictví
41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
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Sekce G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
46 Velkoobchod (kromě motorových vozidel), pouze 46.3, 46.4, 46.5
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel s výjimkou 47.3 a 47.8

Sekce J - Informační a komunikační činnost
58 Vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových
nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
61 Telekomunikační činnost
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti

Sekce M - Profesní, vědecké a technické činnosti
69 Právní a účetnické činnosti
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky, analýzy
72 Výzkum a vývoj
73.2 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Sekce N - Administrativní a podpůrné činnosti
78 Činnosti související se zaměstnáním

Sekce S - Ostatní činnosti
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
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