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Rekonstrukce areálu umožnila firmě Nobilis Tilia další rozvoj 
výroby přírodní kosmetiky  

S financováním pomohly evropské dotace z OP PIK.  

Praha, 1. února 2022 – Projekt přestavby areálu Nobilis Tilia poskytl společnosti moderní zázemí k dalšímu rozvoji 

výroby přírodní, aromaterapeutické a bio kosmetiky. Rekonstrukcí a přístavbou firma získala vhodné prostory 

pro své podnikání, dosáhla snížení provozních nákladů, zlepšila pracovní podmínky zaměstnanců a vytvořila nová 

pracovní místa v okrese Děčín. Dotace společnost čerpala z programu Nemovitosti v Operačním programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).  

Sídlo i výrobní prostory společnosti Nobilis Tilia se nachází v Krásné Lípě – Vlčí Hoře. Nemovitosti sloužily původně 

jako obecní kulturní dům a byly v chátrajícím technickém stavu, který zásadně omezoval možnosti dalšího rozvoje 

podnikání firmy. Cílem projektu bylo kromě rekonstrukce také zavedení hospodaření s dešťovou vodou a zřízení 

extenzívní zelené střechy, což povede ke zlepšení životního prostředí. „Díky projektu přestavby jsme získali krásné 

prostředí pro celý náš firemní tým, podporu ekologického způsobu podnikání, který je součástí našeho firemního 

DNA, rozšíření kapacity pro vývoj, výrobu a skladování našich produktů a zásadní narovnání logistických toků,“ 

vypočítává přínosy rekonstrukce Martin Růžička, generální manažer společnosti Nobilis Tilia. 

Areál po úspěšné přestavbě zapadá svým vzhledem do místní krajiny. Celý objekt je umístěn v rozlehlé zahradě, 

která je celoročně volně přístupná. Součástí je také návštěvnické centrum s bylinkovou čajovnou a firemní 

prodejnou s kompletním portfoliem kosmetických produktů. „Máme za sebou první zatěžkávací zkoušku v nových 

prostorách, kterou je předvánoční výrobní a expediční špička. Tentokrát jsme ji zvládli v mnohem větší pohodě než 

v letech předchozích. Nové prostory a technologie, které v nich můžeme využívat, prokazatelně zvýšily efektivitu naší 

práce,“ doplňuje Martin Růžička. 

Společnost Nobilis Tilia čerpala dotační podporu z programu Nemovitosti OP PIK. „Program Nemovitosti je určený 

pro modernizace a rekonstrukce zastaralých podnikatelských objektů včetně jejich infrastruktury. Podpořil už přes 

373 projektů za téměř 3 miliardy korun,“ uvádí Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, 

která program OP PIK administruje a pomáhá podnikatelům s procesem žádosti o dotace. 

Nobilis Tilia je česká soukromá společnost, která se zabývá výrobou a prodejem přírodní, aromaterapeutické a bio 

kosmetiky, vzděláváním a osvětou v tomto oboru. V této činnosti působí v České republice už od roku 1994 a řadí 

se tak mezi její průkopníky. Více informací na: https://www.nobilis.cz/ 

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj 

zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace 

a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a 
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žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: https://www.agentura-

api.org. 

 

Kontakt pro média:  
Agentura pro podnikání a inovace      

Ing. Jana Náchodská 

Tisková mluvčí 

E: jana.nachodska@agentura-api.org 

T: +420 721 043 400  

 

Nobilis Tilia 

Marti Růžička 

generální manažer 

E: martin.ruzicka@nobilis.cz 
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