Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace
prostřednictvím Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Poradenství
Výzva II – pro malé a střední podniky
dotace na nákup poradenských služeb určených pro získání nových certifikátů
potřebných pro podnikání nebo na zpracování hodnocení vodního hospodářství

Základní informace
Podporované aktivity:

Způsobilé výdaje:

Nákup externích poradenských služeb

Nákup poradenských služeb

1. zacílených na získání nových certifikátů
potřebných pro podnikání a průmysl
2. zaměřených na hodnocení vodního
hospodářství vedoucí k dosažení úspor
vody v rámci podnikatelské činnosti

Cílová skupina

Malé a střední
podniky

Forma podpory

Dotace

Výše podpory

50 tis. Kč – 1 mil. Kč

Míra podpory

50 %

Zahájení příjmu žádostí

1. 3. 2021

1. k získání jak nových certifikátů výrobků,
procesů, systémů řízení, tak i zpracování
technické dokumentace, posudků, studií
a návrhů systémových řešení
2. zaměřených na zpracování hodnocení vodního
hospodářství průmyslových podniků, které
povede k úspoře vody

Výdaje na nákup certifikátů
nebo výdaje spojené se získáním značky
OHV* nejsou způsobilými výdaji.

Ukončení příjmu žádostí 30. 6. 2021
Alokace

130 mil. Kč

V této výzvě není určena minimální
doba, po kterou musí žadatel podnikat.
* Odpovědné hospodaření s vodou

Výstupy projektu

1/

2/

1.1 předložení získaného certifikátu

2.1 získání značky Odpovědné
hospodaření s vodou
nebo
2.2 provedení doporučených návrhů
opatření pro dosažení hospodárnějšího
užívání vod v podniku

Certifikát či doklady prokazující splnění požadovaných výstupů je nutné
předložit nejpozději do konce udržitelnosti projektu.
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programy@agentura-api.org

Praha a Středočeský kraj
praha@agentura-api.org

Liberecký kraj
liberec@agentura-api.org

Ústecký kraj
ustinadlabem@agentura-api.org

Jihočeský kraj
ceskebudejovice@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj
ostrava@agentura-api.org

Kraj Vysočina
jihlava@agentura-api.org

Jihomoravský kraj
brno@agentura-api.org

Olomoucký kraj
olomouc@agentura-api.org

Zlínský kraj
zlin@agentura-api.org

Karlovarský kraj
karlovyvary@agentura-api.org

Pardubický kraj
pardubice@agentura-api.org

Královéhradecký kraj
hradeckralove@agentura-api.org

Plzeňský kraj
plzen@agentura-api.org

Hledáte více
informací ?

