
Chcete začít podnikat 
a potřebujete peníze do začátku?

Rozšiřujete podnikání a přijímáte 
nového zaměstnance?
Ano? Pak jsme tu právě pro Vás!

NADAČNÍ FOND DALKIA ČESKÁ REPUBLIKA
„POMÁHÁME NA SVĚT DOBRÝM NÁPADŮM“

Společnost Dalkia Česká republika, člen francouzské nadnárodní skupiny Veolia, působí v České repub-
lice od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepelné a elektrické energie 
v zemi a poskytuje podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu. V roce 2000 společnost zřídila 
nadační fond na podporu začínajících malých a středních podnikatelů a pomáhá tak snižovat neza-
městnanost v Moravskoslezském a Olomouckém kraji s dlouhodobě vysokou nezaměstnaností.

1600 NOVÝCH 

PRACOVNÍCH 

MÍST ZA 12 LET!

Nadační fond



Komu je pomoc nadačního fondu určena?
Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje především podnikatelské záměry s veřejně prospěš-
ným zájmem jako např. tradiční či netradiční řemesla a výrobu, organizace volného času dětí, mládeže 
či seniorů, služby pro obyvatelstvo a domácnosti, sociální služby pro handicapované občany a rodiny 
s dětmi.

Základní podmínky pro získání příspěvku z nadačního fondu
− Vytvořit alespoň jedno dlouhodobé pracovní místo (i OSVČ) na minimální dobu dvou let. 
−  Zažádat si o podporu nadačního fondu ještě před vznikem pracovního místa (tzn. před podpisem  

 smlouvy či aktivací živnostenského oprávnění). 
− Vložit do podnikání i vlastní zdroje financování. 
− Zpracovat podnikatelský plán v oblasti s veřejně prospěšným zájmem.

Výše nadačního příspěvku
Na vytvoření jednoho pracovního místa lze získat finanční dar až do výše 60 000 Kč. Výše poskytnutého 
příspěvku je podmíněna mimo jiné výší vlastních zdrojů vložených do podnikání.
Darované finanční prostředky lze použít na nákup hmotného (případně nehmotného) majetku (např. 
vybavení provozovny, stroje, nářadí a jiné potřeby k podnikání). Žádost o příspěvek u Nadačního fondu 
Dalkia Česká republika se nevylučuje s jinými dotacemi (z úřadu práce, z Evropské unie apod.)

Jak získat příspěvek nadačního fondu?
Prvním krokem pro získání nadačního příspěvku je vyplnění a podání tzv. Předběžného informačního 
dotazníku, který obsahuje základní údaje o Vás a Vašem podnikatelském záměru. Správní rada nadač-
ního fondu následně rozhoduje o schválení Vámi předloženého projektu. V případě, že správní rada Váš 
projekt schválí, budeme Vás kontaktovat a informovat o dalším postupu.

Předběžný informační dotazník si můžete stáhnout na www.dalkia.cz/cz/nadacni-fondy nebo si jej 
můžete vyžádat na níže uvedených kontaktech, kde jsme Vám k dispozici pro zodpovězení Vašich do-
tazů. 

Nebojte se začít a kontaktujte nás!

Nadační Fond

Mgr. Martina Zichová

ředitelka nadačního fondu
tel.: 556 206 405 
nadacni.fond@dalkia.cz 
www.dalkia.cz


