Seznam žadatelů v rámci DT 2 - Podpora poradenství pro podnikatele

Poř.
číslo

Žadatel

Název akce/projektu

Celkové
předpokládané
výdaje
realizované
akce/projektu

Termín akce/
realizace projektu
OD - DO

Požadovaná
částka z
rozpočtu OK

Schváleno v ROK

Schváleno v ZOK

90 000,00 Kč

90 000,00 Kč

0,00 Kč

232 500,00 Kč

0,00 Kč

230 000,00 Kč

200 000,00 Kč

180 000,00 Kč

0,00 Kč

405 000,00 Kč

180 000,00 Kč

0,00 Kč

Popis akce/projektu

MedChemBio
Šlechtitelů 813/21
Olomouc
77900

1

Okres Olomouc
Právní forma
Zájmové sdružení právnických osob
IČO 72023970
B.Ú.

Účel použití dotace na akci/projekt/konkrétní
účel
Seminář klastru MedChemBio
11/2019

Dotace bude užita pro pořádání odborného semináře klastru
v rámci XV. Dnů diagnostické, prediktivní a experimentální
onkologie pořádaných MedChemBio společně s Ústavem
molekulární a translační medicíny LF UP. Tématem budou
nová protinádorová léčiva.

180 000,00 Kč

Dotace bude použita na:
pronájem konferenčního sálu, občerstvení, nocleh
přednášejících noc před akcí, grafické práce (např. tisk
pozvánek a graf. materiálů), inzerát v regionálním periodiku,
propagační předměty s logem Olomouckého kraje,
propagace akce u odborné veřejnosti

Český optický klastr, z.s.
Šlechtitelů 813/21
Olomouc
77900

2

Okres
Právní forma
družstvo
IČO 06658091
B.Ú.

11/2019

Propagace a rozvoj strategických aktivit Českého optického
klastru (COC)
1/2019

Upevnění postavení Českého optického klastru v rámci
Olomouckého kraje prostřednictvím cílené propagace,
publicity a akcí spojených s rozvojem spoluprací mezi vědou
a průmyslem v oblasti optiky.

465 000,00 Kč

Dotace bude použita na:Realizace čtyř specializovaných
workshopů v průběhu roku 2019, dohody o provedení práce,
cestovné, propagace COC a aktualizace webových stránek
klastru v českém a anglickém jazyce.
Okresní hospodářská komora
Olomouc
tř. Kosmonautů 1288/1
Olomouc
779 00

3

Okres Olomouc
Právní forma
komora
IČO 47673699
B.Ú.

12/2019

Smart poradenství & smart akce pro smart kraj
3/2019

Projekt kombinuje specializované poradenství a akce s třemi
vlajkovými akcemi OHK (Konference "Smart region";
Olomoucké dopravní fórum a Gentlemen's club). Projekt
akcentuje vždy zejména "smart" úroveň řešení (smart cities,
průmysl 4.0, BIM atp.).

400 000,00 Kč

Dotace bude použita na:Účelem dotace je částečná úhrada
na celoroční informační, poradenské, právní, vzdělávací a
networkingové aktivity a tři vlajkové akce. Úhrada zejména
osobních nákladů, služeb a externích služeb (např. nájmy
atp.), občerstvení a marketing.

Vault Enterprise z. s.
Koželužská 945/31
Olomouc
77900

4

Okres Olomouc
Právní forma
Spolek
IČO 06486975
B.Ú.

11/2019

Pořádání vzdělávacích a networkingových akcí ve Vault 42
1/2019

Poskytování poradenství a pořádání vzdělávacích a
networkingových akcí na podporu podnikatelského
prostředí v Olomouci a Olomouckém kraji, především
zaměřené na mladé a začínající podnikatele a OSVČ.
830 000,00 Kč
Dotace bude použita na:- spotřebu materiálu,
- nájemné prostor
- opravy a údržbu
- cestovné
- dohody mimo pracovní poměry s poradce, lektory, školiteli,
mentory, provozními a produkčními
- marketing (reklamní služby)
- ceny do soutěží (např. pro Startup Weekend)

12/2019
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