Podmínky účasti
Oprávnění žadatelé
- MSP
- velké podniky
- podnikající a nepodnikající profesní organizace
Předpoklady pro účast
Podnikatelský subjekt:
- Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu
podporovaným ekonomickým činnostem, k jejichž uskutečňování je realizován
projekt (viz. Seznam podporovaných CZ-NACE).
- Musí být dle svého čestného prohlášení zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na
finančním úřadě podle §125, odst. (1) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném
znění.
- Nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným
institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie.
- Nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.
- Nesmí mít své sídlo v Praze, s výjimkou toho, jehož činnost je prokazatelně spojena
s výrobou a službami realizovanými mimo region hl. města Prahy.
Profesní organizace:
- Profesní a zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů (§ 9a) nebo jako zájmová sdružení právnických osob podle § 20 f až § 20 j zákona č.
40/1964 Sb., občanského zákoníku.
- Hospodářská komora a Agrární komora České republiky zřízené podle zákona č. 301/1992,
Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů a jejich
vnitřní složky, a dále smíšené obchodní komory zřízené podle zákona 42/1980 sb. o
hospodářských stycích se zahraničím ve znění pozdějších předpisů.
Způsobilé výdaje
- Pronájem veletržní/výstavní plochy včetně úhrady registračního poplatku a zápisu do
veletržního katalogu.
- Technický a grafický návrh, pronájem, instalace a demontáž příslušné části společné
nebo samostatné* výstavní expozice (stánek, výstavnický nábytek a fundus, podlaha
a její krytina, zastřešení, osvětlení, vzduchotechnika, případně prvky požární
prevence).
*)Poskytnutí podpory a účast v samostatné expozici jsou možné pouze za předpokladu, že v rámci
společné expozice jsou na akci přítomní alespoň 3 účastníci + agentura CzechTrade.
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Výroba a aplikace vizuální prezentace obchodního jména a loga na příslušné části
výstavní expozice a jednotících prvků společné účasti.
Základní provozní zajištění stánku: elektrická energie, voda, odvoz odpadu, úklid.

Forma a výše podpory
Pro MSP, velké podniky a podnikající profesní organizace:
- Je poskytována podpora v rámci de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006
ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, do
výše 100 % způsobilých výdajů, maximálně do výše 120.000 Kč bez DPH na jednu akci.
- Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu podniku nesmí v tříletém
období přesáhnout částku 200.000 EUR.
Pro nepodnikající profesní organizace:
- Je podpora poskytována formou dotace způsobilých výdajů při účasti na
specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí v rámci projektu do výše 100 %
způsobilých výdajů, maximálně do výše 120.000 Kč bez DPH na jednu akci.
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