
 

 

Popis Fiche č. 6 
 

1. Základní údaje 

Název Fiche a její číselné označení:  Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a 

služby; č. 6 

Vazba na opatření PRV:  III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 

 

2. Vymezení Fiche 

Předmětem této Fiche je podpora zakládání nových a rozvoje existujících mikropodniků na 

Orlicku s primárním zaměřením do oblasti výroby a zpracování oděvů, kovových konstrukcí a 

kovodělných výrobků, dřeva a dřevěných výrobků a specializovaných stavebních činností. 

Podpora je tak určena žadatelům z řad zedníků, truhlářů, malířů, natěračů, pokrývačů, 

instalatérů a dalších řemeslných profesí, kteří mohou předkládat žádosti na pořízení vybavení 

pro rozvoj své činnosti i případné stavební práce a marketing.  

Dále jsou v rámci Fiche podporovány i další obory podnikání z oblasti služeb  (např. kadeřnické, 

manikérské a kosmetické služby, opravy a údržba motorových vozidel a další služby), kteří 

mohou předkládat žádosti na pořízení vybavení, případně stavební úpravy provozoven a 

marketing. 

 

3. Příjemci dotace 

 Fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují následující podmínky: 
 

- žadatel musí být zařazen do kategorie mikropodniků ke dni podání Žádosti o dotaci   

  až po den podpisu Dohody o poskytnutí dotace 
 

- žadatel nesmí být zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve   

  znění pozdějších předpisů. 
 

- mikropodnik je podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat 

nebo bilanční suma roční rozvahy nepřekračuje 2 mil. Eur.  

 

 

4. Oblasti podpory (typy aktivit) 

Vhodnými aktivitami jsou především projekty zaměřené na nákup strojů a technologií, vybavení 

a dalších zařízení pro rozvoj mikropodniku a související propagace a marketing. 



Dotace je poskytována na tyto způsobilé výdaje: 

 nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání 
a rozvoj existujících mikropodniků (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) - 
stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základních 
inženýrských sítí ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb, včetně 
úpravy povrchů v areálu podnikatelské provozovny (zejména odstavná a parkovací stání, 
úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, účelové komunikace, 
osvětlení, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně),  

 nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků 
včetně montáže a zkoušek před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k 
užívání, včetně mobilních technologií, včetně nákupu vybavení provozovny v souvislosti s 
projektem (základní nábytek) a nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem 
(hardware, software)  

 výdaje na propagaci a marketing – internetové stránky včetně objednávkového systému, 
propagační materiály, prezentační akce, billboard, směrové tabule apod.  

 projektová dokumentace – zpracování Žádosti o dotaci a příloh, podnikatelský záměr, 
studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení 
 

 

5. Druh a výše dotace 

Režim podpory:    de minimis 

Druh dotace:    přímá nenávratná 

Výše dotace:   60% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Minimální způsobilé výdaje:     100 000 Kč 

Maximální způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč 

Doporučená výše dotace:     250 000 Kč 

 

6. Zařazení do Klasifikace ekonomických činností 

Projekt se musí týkat pouze činností zařazených do vyjmenovaných oblastí ekonomických 

činností (tzv. Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE). 

 

Vhodnými příjemci jsou podnikatelé a živnostníci v oborech: 
 

B 08 – ostatní těžba a dobývání (dobývání např. kamene, písků, jílů, vápence, sádrovce, 

křídy) 
 

C – zpracovatelský průmysl. Tato oblast zahrnuje přeměnu materiálů na nové produkty.  

      Výsledkem je nový výrobek. (např. výroba oděvů a výrobků kožených, kožešinových, 

pletených; výroba potravinářských výrobků mimo úpravu pokrmů pro okamžitou spotřebu 

jako třeba v restauracích; zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových proutěných a 

slaměných výrobků, výroba nábytku, výroba košťat; tisk novin; výroba chemických látek, 

mýdel, vonných silic, základních farmaceutických výrobků; skleněných, porcelánových a 

keramických výrobků; řezání, tvarování a konečná úprava kamenů; výroba kovodělných, 

nožířských a železářských výrobků; výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů; 



výroba baterií, akumulátorů, el.motorů, generátorů, ostatních el.zařízení; výroba bižuterie, 

klenotů, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, hraček; opravy a instalace strojů) 
 

F – stavebnictví (např. výstavba bytových a nebytových budov, demolice, průzkumné vrtné 

práce; instalace vody, odpadu, plynu, topení, klimatizace, elektrické instalace; další práce 

jako: omítkářské, truhlářské, sklenářské, malířské, natěračské, pokrývačské; montáž a 

demontáž lešení, obkládání stěn, pokládání podlahových krytin) 
 

G – velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou odd. 46 a  

       45.31. (např. maloobchod ve stáncích, na trzích, internetový obchod, maloobchod 

s potravinami, oděvy, knihami, tiskem, hračkami, sportovním zbožím, papírnictvím, 

elektrospotřebiči, železářským zbožím, koberci, svítidly, nábytkem, pohonnými hmotami, 

počítačovým a komunikačním zařízením, atd.; obchod, opravy a údržba motorových vozidel) 
 

S 95 – opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (opravy 

počítačů, domácích spotřebičů, jako jsou ledničky, sporáky, pračky, sušičky prádla, pokojové 

klimatizační jednotky atd., přístrojů a zařízení převážně pro dům a zahradu, jako jsou sekačky 

na trávu, hoblovky, foukače listí, sněhové frézy atd., opravy obuvi, nábytku, hodin a ostatních 

výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) 
 

S 96 – poskytování ostatních osobních služeb (zahrnuje činnosti kadeřnické, kosmetické, 

pohřební, praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků; poskytování ostatních 

osobních služeb – péče o domácí mazlíčky, astrologické činnosti, činnosti genealogických 

organizací; činnosti pro osobní a fyzickou pohodu – provozování saun, solárních studií, 

masážních salónů) 

 

H 49.3 – ostatní osobní pozemní doprava (např. taxislužba, osobní doprava lanovkou nebo  

                vlekem) 
 

H 49.4 – silniční nákladní doprava. Podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí  

              potřebu nelze poskytnout podporu na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu. 

(vhodné činnosti jsou např. stěhovací služby, přeprava zboží, vytěženého dřeva apod.) 
 

H 50.3 – vnitrozemská osobní vodní doprava  
 

H 52 – skladování a vedlejší činnosti v dopravě (např. provozování skladových zařízení pro 

všechny druhy zboží; manipulace s nákladem ) 
 

J – informační a komunikační činnosti (např. vydávání knih, novin, počítačových her, činnosti 

související s bezdrátovou telekomunikační sítí, činnosti v oblasti informačních technologií – 

programování, správa počítačového vybavení, činnosti související s webovými portály apod.) 
 

M – profesní, vědecké a technické činnosti (např. právní, účetnické, auditorské činnosti, 

poradenství v oblasti řízení; architektonické a inženýrské činnosti, geologický průzkum, 

technické zkoušky a analýzy; výzkum a vývoj; reklamní činnosti, průzkum trhu a veřejného 

mínění; další činnosti jako: spec.návrhářské, fotografické, překladatelské, veterinární, ostatní 

profesní, vědecké a technické) 
 



N – administrativní a podpůrné činnosti (např. činnosti v oblasti: pronájmu a operativního 

leasingu, související se zaměstnáním, cestovních agentur, cestovních kanceláří, soukromých 

bezpečnostních agentur, úklidových činností apod.)  
 

R 93.11 – provozování sportovních zařízení (provoz zařízení určených pro konání halových 

sportovních akcí nebo sportovních akcí pod širým nebem (tato zařízení mohou být otevřená, 

uzavřená nebo pouze zastřešená, mohou být vybavená sedadly pro diváky či nikoliv) 
 

R 93.13 – Fitness centra (činnosti fitcenter a klubů kulturistiky) 

 

Správné zařazení Vaší činnosti do vyjmenovaných oblastí Vám rádi pomůžeme zjistit. 

 

 

7. Další informace 

Dalším vodítkem pro zařazení do konkrétní Fiche je číselník způsobilých výdajů. 

Číselník způsobilých výdajů 

 

Kód  Způsobilý výdaj  

942  Provozovna určená pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků  

943  Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji 
mikropodniků  

955  Propagace a marketing  

998  Projektová dokumentace  

 

Maximální hodnoty (limity) způsobilých výdajů 

Kód  Způsobilý výdaj  Limit  

955  Propagace a marketing  20 % způsobilých výdajů  

998  Projektová dokumentace  20 000 Kč/projekt  

 

 

Nezpůsobilé výdaje 

- nákup použitého movitého majetku 

- nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob 

- prosté nahrazení investice 

- osobní a cestovní výdaje 

- DPH pro plátce DPH 

- úroky z půjček a úvěrů 

- bankovní poplatky 

- nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování 

- nákup zemědělských výrobních práv 


