
 

 

 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a B&H consult services s.r.o. 

si Vás dovolují pozvat na  

DOTACE PRO PODNIKATELE 

2014 -2020 

 Uvažujete o rekonstrukci nemovitosti nebo nákupu nové výrobní technologie?  

 Chcete posílit konkurenceschopnost Vaši společnosti na mezinárodních trzích?  

 Chcete vyvíjet nový produkt?  

 Zamýšlíte zahájit tzv. sociálně prospěšné podnikání?   

 Potřebujete obnovit Váš zemědělský areál a vybavit jej příslušnou technologií?  

Pokud ano, právě Vám je určen tento seminář.  

Podrobně se dozvíte, jaké dotační možnosti budou mít podnikatelé zejména z oblastí 

zpracovatelského průmyslu, výzkumu a vývoje, ze zemědělství, potravinářství a lesnictví 

v rámci nového programovacího období 2014-2020. 

TERMÍN KONÁNÍ: 6. května 2015, od 9:00 -12:00  

  Papírna unipap plus, Sv. Čecha 1, Cheb MÍSTO KONÁNÍ:

PROGRAM:  
  9:00 – 10:30 Nové operační období 2014 -2020  

  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)  

10:30 – 10:45  Přestávka   

10:45 – 11:45 Další programy podpory 
   - Program rozvoje venkova (PRV) 
   - Integrovaný regionální operační program (IROP) 
   - Operační program Zaměstnanost (OPZ) 
   - Operační program Životní prostředí (OPŽP) 
   - Operační programy přeshraniční a mezinárodní spolupráce 

11:45 – 12:00  Diskuse 

LEKTOŘI:  

PhDr. Blanka Bendlová, MBA – dotacím se věnuje od roku 2007, do února 2011 působila na pozici 
ředitelky regionální kanceláře Agentury CzechInvest pro Plzeňský kraj. Od té doby až doposud se 
zabývá dotačním managementem, projektovým řízením a marketingem. 



 

 

Bc. Pavel Hájek – jako projektový manažer regionální kanceláře Agentury CzechInvest pro Plzeňský 
kraj se specializoval na Operační program Podnikání a Inovace. Od roku 2010 se věnuje komplexnímu 
dotačnímu managementu a projektovému řízení projektů financovaných ze soukromých i veřejných 
zdrojů. 

PODMÍNKY ÚČASTI: 

Pro členy KHK KK:      ZDARMA 

Pro nečleny:  200,- Kč bez DPH/242,- Kč vč. DPH  

 

V ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení. Účast je závazná. Seminář se uskuteční při 

minimálním počtu 8 osob. Bezplatné storno akceptujeme do 5 dnů před zahájením semináře. Číslo 

účtu pro platbu 195658274/0300, VS = IČ, do zprávy pro příjemce uveďte „Dotace“. 

Na základě zaslaného přihlášení účasti obdrží účastník potvrzení o registraci. Přihlášky zasílejte na 

info@khkkk.cz. Uzávěrka pro přihlášení je do 1. 5. 2015. 

 

Bližší informace:  

Jana Hadašová – tel.: 354 426 140, mobil: +420 603 274 294 

S přátelským pozdravem  
       Mgr. Stanislav Kříž, ředitel KHK KK  

 

Závazná přihláška na kurz 

DOTACE 2014 - 2020 

6. 5. 2015, Cheb 

Jméno, příjmení       

Název organizace, IČ        

Obor podnikání        

Adresa organizace       

Telefon       

Email       

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely tohoto vzdělávacího semináře a se zasíláním 

informací o službách a činnosti KHK KK. ano  ne  

mailto:info@khkkk.cz

