
Nemovitosti
Výzva VI – pomoc po tornádu

Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace 
prostřednictvím Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

jednorázová dotace malým a středním podnikům postiženým tornádem 24. června 2021



Základní informace

Co je hlavním cílem?
 • Rychlá podpora obnovy podnikatelské činnosti  

a dlouhodobého hmotného nemovitého 
majetku v oblastech zasažených tornádem. 

Podporované činnosti:
 • Náhrada škod.
 • Rekonstrukce podnikatelských nemovitostí.
 • Demolice technicky nevyhovujících objektů 

včetně infrastruktury.
 • Výstavba nových objektů.
 • Rozšíření stávajících provozoven.
 • Úprava okolních ploch souvisejících  

s předmětnými objekty.

Cílová skupina  Malé a střední  
podniky* 

Forma podpory Dotace 

Výše podpory 1 mil. Kč – 35 mil. Kč  

Alokace aktivita a)  400 mil. Kč 
 aktivita b)  100 mil. Kč 

Zahájení příjmu žádostí 16. 8. 2021 

Ukončení příjmu žádostí aktivita a)  31. 12. 2021 
 aktivita b)  29. 10. 2021 

*  omezení na podnikatele zasažené tornádem na území ČR 24. 6. 2021,  
    pro které byl zároveň rozšířen okruh podporovaných CZ-NACE

1.   Dlouhodobý hmotný majetek
 • Náklady na úpravu pozemků a výstavbu zpev-

něných ploch, odstranění poničených staveb, 
rozšiřování stávajících provozoven, zavedení 
nových a rekonstrukci stávajících inženýrských 
sítí a jiné dle podmínek Výzvy.

1.   Kompenzace škod 
 • Po odečtení případného plnění ze strany 

pojišťoven a jiných náhrad škod.

žadatel = vlastník

Před podáním Žádosti o podporu  
je vyžadován zápis do Evidence  
skutečných majitelů.

žadatel = vlastník 

2.   Ostatní náklady související se stavbou  
       a rekonstrukcí:

 • Výdaje na služby expertů.
 • Náklady na projektovou a inženýrskou činnost.

Aktivita a)

Aktivita b)

malý podnik 
45 %

střední podnik  
35 %Míra podpory

Způsobilé výdaje a míra podpory:

malý podnik 
100 %

střední podnik  
100 %Míra podpory



Klíčové oblasti podpory 

Dotace na kompenzaci škod představuje souhrn-
nou částku vypočtenou jako součet celkových škod  
na dlouhodobém hmotném nemovitém majetku 
podnikatelského subjektu vyčíslených žadatelem  
a ponížených o relevantní pojistná plnění a jiné 
náhrady škod.

                  Škody na zcela nepojištěných  
nemovitostech se do celkových způsobilých 
výdajů započítávají pouze do výše 80 %.

Pravidlo pro rozšiřování stávajících provozoven

Součet  
celkových škod 

Relevantní  
pojistná plnění  

Dotace  
na kompenzaci škod

Do dvou let od získání dotace musí být ze strany žadatele 
obnovena provozovna v místě původní realizace nebo v rámci 
stejného NUTS 2.

2 

Žádost  
o dotaci

Peníze na účet 
žadatele

Obnovení provozovny  
do dvou let od proplacení

Pravidlo pro zachovani dotace

Aktivita a) Aktivita b)

Původní provozovna, která byla významnou měrou zasažena 
živelnou pohromou, může být v rámci projektu rozšířena  
za podmínky, že dojde k navýšení původní podlahové plochy  
nebo kubatury minimálně o 20 %, avšak maximálně o 200 %.

Původní
provozovna

Minimální  
navýšení o 20%

Maximální navýšení 
o 200%

+ 20m2

+ 200m2100m2



Regionální kanceláře

Jihomoravský kraj
+420 245 013 681
+420 245 013 874
brno@agentura-api.org

Spielberk Office Centre – Holandská 3
639 00 Brno

Ústí
nad Labem

Brno

programy@agentura-api.org

www.agentura-api.org
www.mpo.cz

Zelená linka
+420 800 800 777

Hledáte více 
informací ?

Ústecký kraj
+420 245 013 234
ustinadlabem@agentura-api.org

Velká Hradební 2800/54
400 01 Ústí nad Labem

Regionálni kanceláře Agentury pro podnikání a inovace 
najdete také ve všech krajských městech po celé České 
republice.


