Patříte mezi malé a střední podniky?
Nepropásněte jedinečnou šanci získat dotace!
Blíží se doba otevření nejoblíbenějších výzev, kde je nejdůležitější podat kvalitně
zpracovanou žádost mezi prvními.
Vybírat můžete z programů :
1) Nemovitosti – dotaci lze použít na rekonstrukci podnikového objektu či revitalizaci
plochy pro podnikání. Dotace lze uplatit v každé fázi daného projektu – od prvních
příprav, přes výstavbu a rozvoj, až po rekonstrukci objektů.
2) Úspory energie – dotaci lze čerpat na výměnu technologie na výrobu energie, využití
odpadní energie ve výrobních procesech, rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a
tepla v budovách, další opatření na snížení energetických výdajů budovy (zateplení,
výměna otvorových výplní, osvětlení budov a areálů, tepelná čerpadla atd.)
3) Technologie pro mikropodniky – pro začínající podnikatele (fyzické i právnické osoby,
s méně než 10ti zaměstnanci a s maximálně 3 letou podnikatelskou historií) bude
vyhlášena výzva, v rámci které se mohou ucházet o dotaci na pořízení nových strojů,
technologických zařízení a vybavení.
4) Technologie - program je určen zejména pro výrobní a zpracovatelské, ale i další
podniky ve strukturálně postižených regionech. Lze získat dotaci na nákup nových
strojů, zařízení, technologií, HW, náklady na pořízení patentových licencí, SW pro
řádný provoz strojů a zařízení.
Jedinečná akce pro nové zákazníky: Výběrové řízení ke smlouvě zdarma.
Výše dotace: od 30 do 50% dle velikosti podniku a programu. Příjem poptávek ke zpracování
žádostí o dotaci je nyní stanoven v první vlně do 13. 5. 2016.
Věříme, že Vás nabídka zaujala, a proto nám napište či zavolejte a využijte možnost
bezplatné půlhodinové konzultace a posouzení přijatelnosti investice v dané výzvě v naší
kanceláři či jednoduše vyplňte Dotazník přiložený k tomuto emailu. Pokud hledáte i jiné
možnosti dotací, přihlaste se na náš Seminář – Podnikejte s dotacemi, nejbližší termíny
semináře jsou 11.5.2016 a 15.6.2016. Bližší informace o semináři naleznete v příloze.
Pozn. Tento email Vám byl zaslán na základě registrace u společnosti Grant Consulting a.s. nebo u některého z partnerů.
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