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PRAŽSKÝ VOUCHER NA KOUČING A MENTORING  

Projekt si klade za cíl předat malým a středním podnikům potřebné informace v podobě specializovaného 

poradenství řízeného odborníkem, tedy koučem či mentorem. Díky transferu podnikatelského know-how od 

odborníků k malým středním podnikům dojde k jejich rychlejšímu rozvoji a získání nezbytných dovedností 

nutných pro jejich efektivní fungování.  

Kdo může získat dotaci? 

Malé a střední podniky s maximální podnikatelskou historií 3 roky 

Jaké jsou podporované aktivity?  

V rámci jednoho projektu je možno podpořit následující aktivity:  

1) Koučing/mentoring: náklady na služby související s koučingem/mentoringem, maximální sazba za 1 

hodinu kouče/mentora činí 1500,-Kč (bez DPH).  

2) Poradenské aktivity: náklady na externí poradenské služby dle tab. v bodě 4.2, maximální hodinová 

sazba dodavatele 1250,-Kč (bez DPH).  

Náklady na koučing/mentoring musí tvořit min. 50 % rozpočtu projektu, ostatní poradenské služby jsou pouze 

doplňkové. Poskytovatelé koučingu a mentoringu musí být uvedeni v tzv. „White-Listu“ vedeném 

poskytovatelem dotace (žadatelé využívají služby koučů/metorů, kteří se přihlásí ke spolupráci na projektu a 

v případě splnění kvalifikačních kritérií budou uvedeni na white-listu oprávněných dodavatelů. Dodavatele 

ostatních služeb si vybírá přímo žadatel.  

Jaké jsou základní podmínky financování? 

1) Projekty do 500 tisíc Kč 
a) De minimis – dotace 85 % ze způsobilých výdajů – Minimální výše rozpočtu projektu v režimu de minimis 

je 100 tis. Kč  
b) Bloková výjimka – dotace 50 % ze způsobilých výdajů (pouze v případě vyčerpání limitu de minimis 

žadatele) – Minimální výše rozpočtu projektu v režimu blokové výjimky je 170 tis. Kč  

Maximální výše rozpočtu projektu nesmí dosáhnout ani překročit hodnotu 500 tis. Kč. Minimální výše dotace 
je stanovena na 85.000 Kč a maximální výše dotace se liší v závislosti na zvoleném režimu podpory.  

2) Projekty od 500 tisíc Kč včetně 

Žadatel využívá pouze režim podpory blokové výjimky – dotace 50 % ze způsobilých výdajů. Minimální výše 
rozpočtu projektu je 500 tis. Kč a maximální výše rozpočtu projektu není omezena. Minimální výše dotace je 
stanovena na 250 tis. Kč a maximální výše dotace na 2 mil. Kč.  

Kdy lze žádat o dotaci? 

Příjem žádostí v rámci této výzvy probíhá od 30. 3. 2018 do 28. 6. 2018. 

Bližší informace k programu a analýzu Vašich dotačních možností Vám poskytne Pavla Rudová 

(rudova@naviga4.cz, 734 346 057) 
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