Dotace pro podnikatele

5 kroků k podání žádosti

až s 50% spoluúčastí státu

o dotaci do Programu B2B

•

Zajímáte se o rozvojové trhy?

•

Máte inovativní podnikatelské záměry,
které přispívají k řešení rozvojových
problémů?

•

Chcete vyškolit na místě své partnery,
dodavatele nebo odběratele?

•

Chcete založit v rozvojových zemích
pobočku nebo Joint Venture?

•

Chcete se zapojit do hodnotových
řetězců a dovážet zboží
z rozvojových zemí?

•

Usilujete o zajištění lepší kvality
vašich lokálně vyrobených produktů
prostřednictvím mezinárodních
certifikátů?

„Před vstupem na trh
je nutné jej důkladně
zmapovat a spočítat
si návratnost
vynaložených
prostředků. Díky
Programu B2B jsme
objevili nové trhy
v Nikaragui a Etiopii.”

1
Na stránkách www.czechaid.cz jděte
do sekce Jak se zapojit a pak přímo na
Program B2B

2
Přečtěte si metodickou příručku
a vyberte si vhodný pilíř

3
Projděte si formuláře žádosti a v případě
potřeby konzultujte váš podnikatelský
záměr s námi

4
Zkontaktujte ekonomického diplomata
v cílové zemi a konzultujte s ním váš záměr

B2B

Plánujete investovat na rozvojových
trzích budoucnosti?

5
Vyplňte formulář a včas zašlete

CEO mamacoffee s.r.o. Daniel Kolský

Program

Podporujeme podnikatelské nápady
a inovativní řešení.

Program B2B – vyberte si jeden z nabízených dotačních pilířů
Příprava

Realizace

Podnikatelský plán
•

Pro firmy, které chtějí prozkoumat
nové trhy a zajistit si partnery na
místě

Realizace projektu
•

Firma vstupuje na nový trh a investuje

•

Firma přenáší své know-how či
technologii

•

Možnost vytvoření společného
podniku či pobočky

•

•

Předpoklad návazného komerčního
financování

Firma podporuje rozvoj soukromého
sektoru na místě

•

Demonstrační export

nebo

nebo

Studie proveditelnosti

Projektová dokumentace

•

Vypracování technického řešení
problémů v rozvojových zemích

•

Následné financování je zajištěno
ze zdrojů finančních institucí nebo
místní státní správy

250 000 Kč do výše 50 %
celkových nákladů, max. 1 rok
Vyhlašováno 2 × ročně

•

Detailní technická dokumentace pro
vyhlášení veřejného tendru či zahájení
investičních projektů

•

Firma spolupracuje s cílovým
příjemcem, kterým je státní instituce

5 000 000 Kč do výše 50 %
celkových nákladů, 1 – 3 roky
Vyhlašováno 1 × ročně

Každý oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost v každé výzvě. Je možné zvolit regionální záběr,
tedy uvést v žádosti více než jednu zemi.
Teritoriální záběr: všechny rozvojové země podle klasifikace OECD/DAC

Cílem Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (Program
B2B) je zapojení soukromého sektoru do naplňování cílů zahraniční
rozvojové spolupráce ČR,
podpora soukromého sektoru v rozvojových zemích
a zároveň Cílů udržitelného
rozvoje (SDGs), především cíle č 8.
Jeho hlavní náplní je podpora trvalého, inkluzivního
a udržitelného hospodářského růstu, plné a produktivní
zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny.

Česká rozvojová agentura
(ČRA) je organizační složkou státu působící v rámci
Ministerstva
zahraničních věcí ČR. ČRA plní
úkoly v oblasti zahraniční
rozvojové spolupráce, která nabízí i řadu příležitostí
pro český soukromý sektor –
například možnost expanze na
nové
trhy ve společensky prospěšných
rozvojových projektech. Program B2B je vhodný zejména pro malé a střední podnikatele, kteří přináší inovativní podnikatelské nápady s potenciálem napomoci řešení problémů v rozvojových zemích. Více informací na
www.czechaid.cz.

kontakt: Ludmila Leškovská, manažerka Programu B2B
telefon: +420 251 108 147
email: leskovska@czechaid.cz

