
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje - partner poradenské sítě pro podnikatele 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 

Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Vysokou školou podnikání, a.s.  
a vládním zmocněncem pro Moravskoslezský a Ústecký kraj         

si Vás dovoluje pozvat na aktuální seminář na téma 

 

DOTACE NA VYTVOŘENÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Představení nového programu Ministerstva pro místní rozvoj  

a dalších aktuálních dotačních příležitostí 

 

Termín semináře: úterý 15. dubna 2014, od 14:00 do 16:00 hodin (prezence 13:30 hod.) 

Místo konání:   VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ (2. patro – AULA) 

   ul. Michálkovická 1810/181, Ostrava-Slezská Ostrava 

Program: 

"Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje" - 
představení nového programu MMR a jeho podmínek 

Aktuální dotační příležitosti ze stávajících programů 

Informace o novém programovém období 2014-2020 

Přednášející:  zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR  
   DAVID SVENTEK, generální sekretář pro integrovaný rozvoj území ČR 
     

V rámci dotačního programu bude podpořeno pořízení, technické zhodnocení nebo modernizace 
hmotného či nehmotného investičního majetku, zejména budov a pozemků bezprostředně s nimi 
souvisejícími, strojů, zařízení a informačních systémů. 
Cílem programu je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost                       
v postižených regionech a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost. Program je rozdělen na dva 
dotační tituly - v rámci jednoho budou podávat žádosti o dotaci fyzické a právnické osoby, v rámci 
druhého pak obce a kraje.  
Projektový investiční záměr, na jehož realizaci je dotace poskytnuta: 

 musí být realizován v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji a  

 musí zajistit vznik minimálně 1 nového pracovního místa pro zaměstnance v hlavním pracovním 
poměru (s udržitelností 3 let). 

Maximální výše dotace je 500 tis. Kč na jedno nově vytvořené a obsazené pracovní místo. 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE i se všemi povinnými přílohami musí být doručena na Ministerstvo 
pro místní rozvoj do 15. května 2014. 

PODKLADY K DOTAČNÍMU PROGRAMU NALEZNETE NA TOMTO ODKAZU.    
 

Uzávěrka přihlášek:      pondělí 14. dubna 2014 ve 12:00 hod.       

Kontaktní osoba:       Markéta Mannová, tel: 597 479 328, e-mail: m.mannova@khkmsk.cz  

 
ÚČAST JE BEZPLATNÁ. 

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK: www.khkmsk-registrace.cz 
 

http://www.vsp.cz/kontakty
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