
DOTAČNÍ PROGRAM 
PRO PROVOZOVATELE MALÝCH PRODEJEN  

„OBCHŮDEK 2021+“ 
 

Dotační program je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem 
průmyslu a obchodu ČR  
odkaz: https://www.obchudek2021plus.cz/ 
 

Lhůta pro podání žádosti o dotaci  od 01.11.2021 8:00 hod. do 30.11.2021 14:00 hod. 
v aplikaci DOTIS na adrese:             dotace.kr-kralovehradecky.cz   
 

Okruh způsobilých žadatelů: 
 

• Podnikatelský subjekt (obec, právnická či fyzická osoba), který vlastní maloobchodní 
prodejnu, která se nachází v obci do 1000 obyvatel, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž 
část/ti obce (místní část) mají do 1000 obyvatel a na jejímž území (místní části do 1 000 
obyvytel) se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 
47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v 
nespecializovaných prodejnách. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznatelné výdaje (profinancované náklady): 
 

• výdaje vynaložené na zaměstnance, který se podílí (podílejí) na chodu prodejny, 

• výdaje vynaložené na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení a služby související 
s prostorami, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem, 

• výdaje spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu, 

• výdaje spojené s obsluhou bezhotovostních plateb. 
 

Veřejná podpora 
 

• Peněžní prostředky ve výši dotace budou poskytnuty, v rámci evropských pravidel, v tzv. 
režimu de minimis. Jedná se o poskytnutí podpory (dotace) z veřejných rozpočtů 
(rozpočty obcí, krajů a státu), kterou může subjekt přijmout ve výši, jež za současné  
a 2 předchozí účetní období nepřesáhne 200.000 EUR. S případnými dotazy je možné se 
obrátit na níže uvedený kontakt.   

 

Bližší informace: 
Bc. Lenka Hlaváčková, DiS. – obsahové náležitosti žádosti o dotaci, konzultace při vyplňování žádosti  
o dotaci na PC, administrace programu. 
Kontakt: oddělení krajských dotací, tel.: 495 817 677, 607 053 259, email: lhlavackova@kr-
kralovehradecky.cz 

NEINVESTIČNÍ DOTACE v maximální částce do 50.000 Kč 

Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu ve výši 100 % 

Finanční prostředky budou poskytnuty nejdéle do 28.2.2022 

Doba realizace projektu (rozhodné období, k němuž se podpora vztahuje): 

 01.01.2021 – 31.10.2021 
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