
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDO JSME? 

GARANTA CZ a.s. je regionální společností, která řadu let na našem 

trhu nabízí obcím, podnikatelům, zemědělcům, neziskovým 

organizacím a dalším subjektům komplexní služby v oblasti dotačního 

managementu. Společnost GARANTA CZ, a.s. působí od roku 2005 

v Jihočeském kraji, kde již získala na nejrůznější projekty dotace ve výši 

více než půl miliardy korun. Letos rozšířila svou činnost i pro Plzeňský 

kraj.  

 
Analýza Vašeho 

projektového záměru 

ve vztahu k dotačním 

možnostem. 

 

 

Odborná pomoc při 

přípravě projektu, 

kvalitní zpracování 

žádosti o dotaci a její 

předložení. 

Zajištění veškeré 

administrativy a 

monitoringu projektu, 

komunikace 

s poskytovatelem 

dotace. 

 

 

Realizace zadávacích 

řízení. 

 

Zpracování studií 

proveditelnosti, 

finančních analýz a 

podnikatelských 

záměrů. 

Bezplatné prvotní konzultace nad Vaším 

projektovým záměrem, vyhledání 

vhodného dotačního titulu a zhodnocení 

reálné možnosti získání dotace. 

Přizpůsobení Vašeho 

projektového záměru 

požadavkům příslušného 

dotačního titulu, spolupráce 

s projektanty, rozpočtáři a 

dalšími, zpracování žádosti o 

dotaci včetně všech příloh.  

Zpracování průběžných a 

etapových zpráv, komunikace s 

poskytovatelem dotace, hlášení 

změn v projektu, pomoc při 

zajištění povinné publicity projektu, 

zpracování závěrečné zprávy a 

žádostí o proplacení. 

Realizace zadávacího řízení dle 

zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, či dle 

vlastních podmínek poskytovatele 

dotace.  

GARANTA CZ a.s. 

 

Pobočka Plzeň 

Pražská 84/15 

301 00 Plzeň 

T:    (+420) 725 005 891 

E:    hrebcova@garanta-cz.eu

  

 

Pobočka České Budějovice 

Kněžská 365/22 

370 01   České Budějovice 

T/F:  (+420) 386 321 233 

E:  garantacz@garanta-cz.eu 

 

www.garanta-cz.eu 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZNAM PODPOROVANÝCH REGIONU V OPATŘENÍ 

ROZVOJ 

 

1)Regiony se soustředěnou podporou státu na období let 2010 – 

2013 

a)Strukturálně postižené regiony – okresy 

Most, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem, Karviná, Nový 

Jičín, Sokolov 

 

b)Hospodářsky slabé regiony – okresy 

Tachov, Hodonín, Třebíč, Bruntál, Děčín, Jeseník, Přerov, 

Šumperk, Znojmo, Blansko, Ralsko, Milovice – Mladá 

 

c)Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností 

Okresy – Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Louny, Svitavy, Ostrava – 

město, Kroměříž, Vsetín 

 

ORP – Ostrov, Frýdlant, Světlá nad Sázavou, Králíky, Šternberk, 

Uničov, Valašské Klobouky, Vítkov 

 

2) Okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti, které jsou definovány 

v souladu s metodikou pro výběr regionů s vyšší mírou 

nezaměstnanosti 

 

Litoměřice, Karlovy Vary, Opava, Český Krumlov, Nymburk, Olomouc, 

Příbram, Žďár nad Sázavou, Prostějov, Liberec, Břeclav 

 

NEVÁHEJTE NÁS  

KONTAKTOVAT  

 

ITC v PODNICÍCH 
 

Operační program Podnikání a inovace 

Osa 2: Rozvoj firem 

Alokace: 0,35 mld. Kč 

Podávání registračních žádostí: 

16. 1. 2012 – 17. 2. 2012 

Průběžný příjem a vyhodnocování žádostí. 

Podporované oblasti:  

 zavádění a rozšiřování informačních systémů pro zvyšování  

vnitřní efektivity podniků 

 rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury  

a programového vybavení 

Dotace: 

 0,35 mil. Kč – 10 mil. Kč 

 pro region Jihozápad: 50 % malý podnik, 40 % střední 

podnik 

 převažující ekonomická činnost žadatele musí směřovat  

do zpracovatelského průmyslu  

Podmínky:    

 vytvoření min. 1 nového pracovního místa  

 projekt má prokazatelný vliv na přímé zvýšení  

konkurenceschopnosti 

Jaké výdaje je možno podpořit 

 hmotný majetek a jeho technické zhodnocení; hardware, 

 sítě a ostatní stroje a zařízení, lze označit za část IS/ICT,  

nehmotný majetek, software, licence, práva duševního 

 vlastnictví (patenty, know-how) 

 služby poradců, expertů, studie (maximální míra podpory je 

stanovena na 50% v případech, 

 kdy je míra podpory dle Regionální mapy intenzity veřejné 

podpory vyšší) 

 

 

  

ROZVOJ 
 

Operační program Podnikání a inovace 

Osa 2: Rozvoj firem 

Alokace: 700 mil. Kč 

Podávání registračních žádostí: 

15. 1. 2012 – 28. 2. 2012 

Kolový příjem žádostí. Výsledky budou zveřejněny  

až po vyhodnocení všech žádostí. 

Podporované oblasti:  

 pořízení nových technologických zařízení 

 s vyššími technickými parametry 

 realizace projektů zvyšující efektivnost procesů 

 

Dotace: 

 1 mil. – 20 mil. Kč 

 drobný podnik v obci nad 2000 obyv. – 50%, 

 malý podnik – 50%, střední podnik – 40% 

 

Podmínky:    

 prokazatelný vliv projektu na zaměstnanost 

 projekt podporuje výrobu vlastních produktů  

nebo produktů s vyšší přidanou hodnotou 

 vliv projektu na zvýšení konkurenceschopnosti  

podniku, na mezinárodní i celostátní úrovni. 

 

Jaké výdaje je možné podpořit 

 dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů a zařízení 

včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, které nebyly 

předmětem odpisu 

 dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení 

patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení 

 

Omezení projektu 

 Projekt žadatele musí být realizován v regionech 

uvedených v příloze 

 nebude podpořena technologie pořízená pomocí leasing 

 

Pražská 84/15, Plzeň 

 

Bc. Hana Josefová 

+420 602 469 038 

josefova@garanta-cz.eu 

 


