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> Neváhejte: Poslední příležitost
získat investiční pobídku za
stávajících podmínek!

v doposud známé podobě možná poslední příležitostí, jak
této podpory využít.
Jsme připraveni pro Vás investiční pobídku získat,
a vytěžit tak v maximální možné míře veškeré stávající výhody!

Jana Hrubá Rypová, Rödl & Partner Praha
Když jste pobídku již získali
Úvodem
> U
 važujete o investiční pobídce podle legislativních podmínek zákona o investičních pobídkách
č. 72/2000 Sb.? Víte, že v dohledné době se dosud
fungující systém investičních pobídek změní?

Další, neméně významnou součástí poradenských služeb
Rödl & Partner je i kontrola plnění podmínek již přidělené
pobídky. Výstupem je maximalizace výhod, které pobídka
přináší, a eliminace případných rizik spojených s nesplněním podmínek stanovených v rozhodnutí o příslibu
udělení investiční pobídky.
Chystá se radikální změna systému investičních
pobídek

I Vy máte šanci
O podporu může žádat každý podnikatelský subjekt bez
rozdílu velikosti, s historií i bez historie, který realizuje investici na území České republiky a splní zákonem stanovené
podmínky. Týká se zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických služeb.
Zavedení výroby či její rozšíření? Vybudování nebo
rozšíření technologických center? Zahájení nebo
rozšíření činnosti center strategických služeb? Získejte
pobídku ještě za stávajících podmínek!

Státní agentura CzechInvest na pokyn ministra průmyslu
a obchodu Jana Mládka připravuje změnu celého systému.
Co se změní?
>	dojde ke zvýšení finanční podpory projektů s vysokou
přidanou hodnotou, zejména technologických center
>	prioritou budou investice podporující kromě vlastní
výroby i navazující výzkum

Zkušení projektoví manažeři Rödl & Partner ví, jak pobídku
získat.
Provedeme analýzu Vašeho záměru ve vazbě
na možnost získat pobídku ještě za nynějších
podmínek!
Podpora nových pracovních míst. Bude snížena či
úplně ukončena!
Má-li Vaše firma podnikatelský záměr spojený s tvorbou
nových pracovních míst, jsou pro ni investiční pobídky

Zdroj: Archiv Rödl & Partner
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Bližší informace k investičním pobídkám naleznete v připravovaném vydání Dotačního speciálu, který vyjde v druhé
polovině února.
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Kontakt pro další informace:

K rychlé konzultaci je pro Vás k dispozici kontaktní
osoba zodpovědná za oblast dotací a investičních
pobídek. Volejte: 602 253 963, paní Janu Hrubou
Rypovou.
S námi nemusíte své plány odkládat!
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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.

