
 

 

 

 

 

 

DOTAČNÍ  

WORKSHOP  
 

Vážení, 

v rámci naší krátké prezentace pro spřízněné podnikatele OHK Most bude 

naším cílem Vám poskytnout širokou škálu informací vedoucích ke 

konstruktivnímu a věcnému jednání pro získání související dotační podpory a 

ke konkrétním realizacím jednotlivých projektů. V rámci komplexnosti 

projektu, tj. od fáze získání podpory až po fázi samotné výstavby projektu 

budeme odpovídat také na dotazy technického charakteru. Na konec 

přednášky, samozřejmě nebude chybět ani otevřená debata, kde budeme 

odpovídat na kladené dotazy ohledně dotace a realizace systémů. Proto 

věříme, že přednáška bude přínosná jak pro místní podnikatele, tak i pro 

efektivitu čerpání alokovaných prostředků z programu OPPIK. 

 

 

 

 

 

 

 



Téma našeho dotačního workshopu 

 

Prioritou tohoto workshopu pro nás představuje poskytnutí základních 

stěžejních informací o čerpání veřejné finanční podpory z dotačních titulů 

OPPIK. Jako následující jsme proto vybrali níže uvedené tituly: 

• ÚSPORY ENERGIÍ – pokud potřebujete zateplit obálku budovy, pak je 

tento program určen přímo pro Vás 

• VÝSTAVBA FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ – tento program je určen 

primárně na výstavbu fotovoltaiky na střechách firemních objektů 

• TECHNOLOGIE 4.0. – program obměny technologií se zaměřuje na nákup 

nových technologií pro výrobní a zpracovatelské podniky. Označení 4.0. 

nese, jelikož nové technologie musí být plně automatizované. 

• ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA – z tohoto programu lze podpořit výstavbu nových či 

rekonstrukci starých školících středisek. 

• VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE NEMOVITOSTÍ – může zajímat živnostníky a 

podniky kteří vlastní starší nemovitost a rádi by jí zrekonstruovali či snad 

dokonce zdemolovali a na jejím místě vystavěli novou nemovitost.  

 

• PROGRAMY: APLIKACE INOVACE POTENCIÁL 

 

Z těchto programů lze podporovat vývoj a výzkum jednotlivých fází 

výrobního procesu Přičemž je potřeba splnit základní náležitosti 

jakožto např. spolupráce s VŠ na projektu či spolupráce s malými a 

středními podniky.  

 

Tyto dotace patří k nejsložitějším, a proto je potřeba ke každému 

z těchto projektů přistupovat s vysokou odborností a individualitou. 

 

  



Kde a kdy se bude workshop konat?  

Naším klíčovým partnerem realizace dotačních workshopů je OHK Most. 

Workshop se bude proto konat i ve jejích školících prostorách na adrese 

Višňová 666 | 434 01 Most k datu 18.10.2018 v 9:00 SEČ/SELČ.  

 

Ke kvalitnímu semináři patří taktéž i kvalitní lektor, 

ten ale něco stojí…  

Jelikož disponujeme specialisty na každý z jednotlivých oborů, musíme je také 

náležitě odměnit. Tím docílíme spokojenosti na obou stranách jak v rámci 

financí, tak i v rámci poskytovaných služeb a informací, které jsou zahrnuty 

v ceně workshopu. Cena za seminář tak činní: 

 

členové HK ČR 600 ,- Kč/ PO - FO 

nečlenové 800 ,- Kč/ PO - FO 

Poplatek je možné zasílat na č.ú. 16608491/0100 nejpozději k datu 17.10.2018.  

(jako variabilní symbol uveďte své IČO následně jako specifický symbol 

použijte tuto kombinaci 181018) 

Cena zahrnuje: 

• 4 až 5 ti hodinové představení výše zmíněných dotačních příležitostí  

• Otevřená diskuze nad dotazy kladených ze strany účastníků 

• Osobní konzultace nad konkrétním projektem u Vás v podniku 

ZDARMA.  

• Na akci samozřejmě nebude chybět ani občerstvení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lektor a kontaktní osoby projektu „Dotační 

Workshop“  

 

Lektorem tohoto projektu je Ing. Libor Kundrát, MBA, který disponuje znalostí 

v oboru dotačních programů a zaměřuje se na informování klientů o možnosti 

realizace projektů s dotační podporou ve vybraných oblastech OPPIK.  

Kontaktní osobou pro věci související bezprostředně s konáním tohoto 

semináře je Vít Pavlovský, který je současně ředitelem pro provozní záležitosti 

společnosti a jeho obchodních partnerů. 

KONTAKTNÍ SPOJENÍ: Vít Pavlovský 

➢ +420 601 315 748  

➢ dotace.vp@gmail.com 

Na závěr… 

Jsme rádi za možnost prezentace nejzajímavějších dotačních titulů pro 

podnikatele působící v širokém spektru podporovaných odvětví. Pokud si 

budete přát, budeme rádi za osobní setkání, na kterém bychom prezentovali 

a prodiskutovali s Vámi naše služby podrobněji. 

Těšíme se na případné zahájení projektu a na spolupráci s Vámi a věříme, že 

náš odborný personál naplní Vaše očekávání. Máte-li jakékoli dotazy nebo 

přání k diskuzi o obsahu této pozvánky. Prosím, neváhejte kontaktovat Víta 

Pavlovského. 

  

 

 

 


