
  

 

1 

 

PRAŽSKÝ VOUCHER NA ZAHRANIČNÍ VELETRHY A VÝSTAVY  

Projekt si klade za cíl usnadnit pražským malým a středním podnikům vstup na zahraniční trhy skrze jejich 

individuální účast na mezinárodních konferencích a výstavách. Firmám budou zpětně propláceny náklady 

vynaložené na jejich prezentaci na těchto událostech. Malé a střední podniky budou díky tomu schopny 

organizovat a vykonávat marketingové zahraniční akce, které podpoří jejich růstový potenciál a schopnost 

navázat nové obchodní příležitosti v zahraničí.  

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:  

− Účast podnikatelů na veletrzích, výstavách a dalších akcích určených start-up firmám v zahraničí, kde 

aktivně propagují svůj produkt/službu  

− Doprava osob, vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace zajišťovaná 

externím dodavatelem 

− Propagační a marketingové materiály určené pro prezentaci na zahraničních veletrzích a výstavách (max. 

výše výdajů na tuto aktivitu je 100 tis. Kč a celkové výdaje na tuto aktivitu nesmí přesáhnout 30 % z 

celkových výdajů projektu) 

− Ubytování (max. možná cena za ubytování, která bude způsobilým výdajem, je stanovena na 1500,-Kč 

za 1 osobu na 1 noc) 

Jaké jsou základní podmínky financování? 

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. 

V případě čerpání podpory v režimu blokové výjimky jsou s ohledem na povahu výdajů uznatelné pouze 

výdaje na pronájem, zřízení a provoz stánku. 

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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