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> Dotace
Jana Hrubá Rypová, Rödl & Partner Praha
Až 11 miliard na snížení energetické náročnosti
české ekonomiky. Program Úspory energie
Aktuálně otevřená II. výzva programu Úspory energie
umožňuje příjemcům dotace čerpat podporu pro projekty
zaměřené na snižování energetické náročnosti výroby a na
snižování výdajů za energie v podnicích či celých průmyslových areálech.
Jedná se o největší alokaci, která byla dosud v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (OPPIK) k dispozici, s možností podávat
žádosti o dotaci průběžně, a to až do konce března 2018.
Rozdíl oproti předchozí výzvě spočívá zejména v mírnějších
hodnotících kritériích a v kladení většího důrazu na připravenost žadatele projekt realizovat – projekt získá bonusové body za předložení stavebního povolení již při podání
žádosti o podporu.
Podporována jsou zejména opatření jako například:

Program je určen pro malé a střední podniky, ale i pro velké
firmy. Alokace pro velké podniky je však procentuálně
omezená.
Podpora výzkumu, vývoje a inovací jako základní
pilíř rozvoje českého průmyslu. Programy Potenciál,
Aplikace, Inovace, OPPIK
Na podporu výzkumu, vývoje a inovací jsou podnikatelům
ze zpracovatelského průmyslu k dispozici 3 programy,
jejichž další výzvy budou vyhlášeny již během blížících se
letních měsíců. Programy Potenciál, Aplikace a Inovace
přináší podporu podnikům, které vytváří prostředí pro vývoj
nových produktů s jejich následným uvedením na trh.
V pořadí již čtvrté výzvy jsou určeny pro malé, střední a velké
podniky s realizací záměrů mimo hlavní město Prahu.
Zvažovaná novela zákona o investičních pobídkách
zřejmě přinese zásadní změny
Nejsou-li výzvy z OPPIK a zdrojů EU pro Vaše podnikatelské
záměry atraktivní či vhodné, nabízí Česká republika národní
podporu určenou na rozvoj investic realizovaných na území
ČR formou investičních pobídek, které lze stále ještě
získat za dosud platných podmínek!

>	modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla
>	instalace měření a regulace
>	modernizace osvětlení
>	využití odpadní energie ve výrobních procesech
>	modernizace zařízení na výrobu energie určené primárně
pro vlastní spotřebu
>	instalace OZE pro vlastní spotřebu (biomasa, solární
systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy
o max. výkonu 30 kWp)
>	instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické
a tepelné energie pro vlastní spotřebu
Dotace na projekt, který bude realizován kdekoliv na území
České republiky vyjma hlavního města Prahy, je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše
250 mil. Kč. Mezi uznatelné výdaje patří i náklady na energetický posudek, a to až do výše 350 tis. Kč!

Zdroj: Archiv Rödl & Partner
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Investiční pobídky, ve znění aktuálně platného zákona, nabízejí podnikatelům všech velikostí příležitost, jak podpořit
tvorbu nových pracovních míst či pořízení nových výrobních technologií. Pobídky jsou určeny pro zpracovatelský
průmysl a lze je využít na zavedení či rozšíření výroby, vybudování nebo rozšíření technologických center a na zahájení
nebo rozšíření činnosti center strategických služeb.
Nejefektivnější jsou pro velké podniky, a to především
s ohledem na fakt, že jsou často jediným možným zdrojem
podpory podnikání firem, které jsou součástí nadnárodních
korporací.
Neváhejte a využijte možná poslední šanci ještě před připravovanou změnou!
Rödl & Partner nabízí v rámci svých služeb rovněž kontrolu
již udělených investičních pobídek s cílem maximalizovat výhody a naopak minimalizovat případné finanční
dopady za nesplnění podmínek stanovených zákonem
o investičních pobídkách.
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Podporu lze získat na mzdy a povinné odvody zaměstnanců
podílejících se na výzkumu a vývoji (VaV), na odpisy majetku,
který je využíván pro VaV, na materiál a energie spotřebované při realizaci VaV, na náklady na nákup služeb v rámci
VaV a nehmotných výsledků VaV pořízených od vysoké
školy nebo výzkumné organizace (za předpokladu, že tyto
výsledky jsou potřebné k dalšímu vlastnímu výzkumu nebo
vývoji ve firmě), dále na cestovné a na telekomunikační
poplatky spojené s realizací VaV.
Bližší informace naleznete dále v Dotačním speciálu,
který byl publikován v březnu letošního roku.
K rychlé konzultaci je pro Vás k dispozici kontaktní
osoba zodpovědná za oblast dotací, investičních
pobídek a veřejné podpory. Volejte: 602 253 963, paní
Janu Hrubou Rypovou.
S námi nemusíte své plány odkládat!

Kontakt pro další informace:
Daňové odpočty na vědu a výzkum jako alternativa
pro firmy, které nedosáhnou na dotace či investiční
pobídky
Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákona
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací, si může každý subjekt v České republice
podnikající v průmyslu a IT oblasti snížit daňový základ
o náklady spojené s vlastním výzkumem a vývojem. Jedná
se o úsporu ve výši 19 procent nákladů vynaložených na
vlastní výzkum a vývoj v podobě slevy na dani z příjmu právnické osoby.
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„Celek se skládá z jednotlivců“ – u Castellers, i v naší společnosti.

„Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně
s našimi klienty.“

Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti
Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy
a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner
promítl do dnešní podoby.

Rödl & Partner

Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních
hodnot, je „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (síla, stabilita, odvaha a rozum).
Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo také i jedním z důvodů, proč
společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de
Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží.

„Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ.“
Castellers de Barcelona
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Tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům.
Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení
individuálního poradenství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Partner snaží
o maximální pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost
informací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých
fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit
poradenskou zakázkou. Rödl & Partner nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři
na základě článků newsletteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu včetně odborných informací je duševním
vlastnictvím společnosti Rödl & Partner a je chráněn autorskými právy. Uživatelé mohou
obsah newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní potřebu. Jakékoli
změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už
online nebo offline, vyžadují předchozího písemného souhlasu společnosti Rödl & Partner.

