
Naveletrh s.r.o. 
U Parního mlýna 1290/6 

CZ - 170 00 Praha 7 
www.naveletrh.cz 

20. července 2016, Praha 

Vážení, 

dovolujeme si Vás informovat o možnostech čerpání dotací pro Vaši účast na zahraničních veletrzích 

z projektu NOVUMM, který je zaměřen na oborovou prezentaci prostřednictvím společné účasti 

individuálních podniků na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí. Projekt 

NOVUMM je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu) a je jednou 

z aktivit agentury CzechTrade (CT), která podporuje české exportéry.  

Výzva 1 

Příjem přihlášek zahájen 18. 7. 2016 

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

 malý a střední podnikatel (MSP)  

Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky dle 

Doporučení 2003/361/ES: 

 Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu 

podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt. 

 Musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na 

finančním úřadě podle §125, odst. (1) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném 

znění. 

 Nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným 

institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu 

Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se 

považují za vypořádané nedoplatky. 

 Nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců. Toto žadatel 

doloží svým čestným prohlášením. 

 Nevykonává podle svého čestného prohlášení podnikatelskou činnost v odvětví 

prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03) 

 Celková výše podpory de minimis jednomu podniku nepřesáhla za poslední tři po sobě 

jdoucí účetní období 200 000 EUR4 

 Nesmí mít své sídlo v Praze, s výjimkou toho, jehož činnost je prokazatelně spojena s 

výrobou a službami realizovanými mimo region hl. města Prahy. 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

 dotace v rámci de minimis do výše 80 000 Kč bez DPH  

 max. míra podpory: 50% způsobilých výdajů evropské země 

         70% způsobilých výdajů mimoevropské země 
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 účastník uhradí svou participaci (stanovený podíl na zvýhodněné službě) formou 

zálohy, a to přímo Dodavateli realizace expozice před konání akce. Dokumenty o 

úhradě předá pracovníkovi CT. 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): 

 usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím společné účasti na 

vybraných zahraničních výstavách a veletrzích 

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

 Pronájem veletržní/výstavní plochy (min. 4 m2 + podíl na společném zázemí včetně 

úhrady registračního poplatku a zápisu do veletržního katalogu. 

 Technický a grafický návrh, pronájem, instalace a demontáž příslušné části společné 

výstavní expozice (stánek, výstavnický nábytek a fundus, podlaha a její krytina, 

zastřešení, osvětlení, vzduchotechnika, případně prvky požární prevence). 

 Výroba a aplikace vizuální prezentace obchodního jména a loga na příslušné části 

výstavní expozice a jednotících prvků společné účasti. 

 Základní provozní zajištění stánku: elektrická energie, voda, odvoz odpadu, úklid 

 Výroba a distribuce brožury „Profilový katalog účastníků“. 

 Zajištění překladu podkladů do Profilového katalogu účastníků 

 

Podání přihlášky a výběr účastníků 

Přihlášení účastníků projektu probíhá formou průběžné výzvy na základě stanovených kritérií. 

Výběr jednotlivých MSP bude uskutečněn formou kolového výběru. Přihlášku k účasti na 

veletrhu zasílá žadatel poštou na adresu CzechTrade, kde manažer aktivity a projektový 

manažer posoudí naplnění výběrových kritérií a doporučí nebo nedoporučí žadatele Řídícímu 

výboru projektu ke schválení. Po schválení ŘV dojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí 

zvýhodněné služby. Účastník předloží CT (nejpozději 3 měsíce před zahájením akce): 

Přihláška na veletrh v rámci projektu NOVUMM – včetně Čestného prohlášení žadatele o 

podporu v režimu de minimis. 

 

V případě zájmu o další informace, či asistenci při podání žádosti, Vám jsme k dispozici. 

 

S pozdravem 

Lenka Výborná a Radka Šimková 

Naveletrh s.r.o. 

Tel. +420 605 404 691 

E-Mail: info@naveletrh.cz 

https://webmail.cesky-hosting.cz/src/compose.php?send_to=info%40naveletrh.cz

