JIHOČESKÝ KRAJ
vyhlašuje
VÝZVU
K PŘEDKLÁDÁNÍ AKCÍ
do grantového schématu Jihočeského kraje,
v souladu se Společným regionálním operačním programem, týkající se
Priority 1 – Regionální podpora podnikání, Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných
regionech.
Číslo výzvy: 03/2005
Název grantového schématu: GS na podporu drobných podnikatelů v Jihočeském kraji
Program: Společný regionální operační program
Priorita programu: 1 – Regionální podpora podnikání
Opatření priority: 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech
Alokace pro kolo výzvy: Veřejné zdroje celkem
Soukromé spolufinancování

15 522 469,- Kč
19 556 557,- Kč

Doba trvání projektu: Projekty mohou být realizovány průběžně do 30.6.2007
Minimální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 akci: 500.000,- Kč
Vymezení způsobilých žadatelů:
Podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kteří zaměstnávají méně než 10 pracovníků a splňují
další kritéria stanovená pro drobné podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 364/2004. Ve
smyslu článku 1 nařízení Komise č. 69/2001 se veřejná podpora malého rozsahu (de minimis)
vztahuje na podporu poskytnutou podnikům ve všech odvětvích s výjimkou:
•

oboru dopravy a činností, které se týkají výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků
uvedených v Příloze 1 Smlouvy (tato příloha je součástí Programového dodatku v části
Vymezení odvětví pro veřejnou podporu);

•

podpory při činnosti spojené s vývozem, zejména podpory přímo spojené s vyváženým
množstvím, se zavedením a provozem distribuční sítě nebo s jinými běžnými výdaji při
vývozní činnosti;

•

podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží;

•

vybraných nevhodných aktivit vymezených v Pokynech pro žadatele dle klasifikace
OKEČ.

Podpora se bude týkat podnikatelů, kteří budou svůj podnikatelský záměr realizovat
v uvedených vybraných oblastech Jihočeského kraje.
Drobní podnikatelé musí mít sídlo v České republice. Žadatelé spolu s partnery musí být
schopni prokázat, že mají odpovídající vazby na region, kde bude projekt realizován, jsou
schopni projekt realizovat a zajistit jeho trvale udržitelný přínos.
Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících
podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky.
Podmínkou pro účast v GS bude závazek na zřízení a obsazení minimálně 1 pracovního místa
pro každou jednotlivou akci.
Zaměření kola výzvy:
Specifickým cílem grantového schématu je poskytnout podporu drobným podnikatelům
provozujícím podniky ve vybraných oblastech kraje na vytvoření dlouhodobě udržitelných
nových pracovních míst.
Podporovány budou rozvojové projekty podnikatelů, které vytvářejí nové, dlouhodobě stabilní
pracovní příležitosti, poskytují rovné pracovní příležitosti pro muže a ženy, zaměřují se na
aktivity zpracovatelského průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, posilují spolupráci
podniků a stimulují export místních výrobků.
Místo kam je třeba předkládat žádosti:
Žádost musí být doručena osobně v zapečetěné obálce na regionální kancelář CzechInvest,
Husova 5, 370 01 České Budějovice.
Obálka s žádostí musí obsahovat :
1. 3x tištěnou verzi žádosti (výtisk ELZA);
tištěný výstup elektronické verze žádosti bude pevně spojen, poslední strana a seznam
příloh podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem (v tomto případě musí
být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto oprávněnému zástupci);
2. 1x disketu nebo CD s elektronickou verzí žádosti;
3. 3x povinné přílohy žádosti;
(viz příloha 1 příručky pro žadatele, obsahující podrobnosti k jednotlivým opatřením);
jednotlivé povinné přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh,
uvedeného v žádosti a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy
více než 1 list musí být tyto listy pevně spojeny. Na seznamu příloh musí
být uveden počet stran jednotlivých příloh. Přílohy jsou v jednom
vyhotovení originálem nebo ověřenou kopií a druhé vyhotovení je prostá
kopie.
Vlastní obálka musí být řádně zalepena, s přelepením spoje samolepkou s podpisem,
případně i razítkem žadatele přes spoj. Na obálce musí být uvedena adresa regionální
kanceláře CzechInvest a dále zde musí být uvedeno: číslo výzvy, název priority a opatření,
úplný název žadatele, název projektu, místo realizace projektu (obec + kraj).
Žádost je možno předložit od 15.11.2005 a musí být doručena nejpozději dne 13.1.2006
do 12:00 hodin. Všechny žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty.
Podrobnější informace:
Detailnější informace včetně dokumentace k výzvě lze nalézt na internetových stránkách
www.kraj-jihocesky.cz a www.czechinvest.org.

