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Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230
54221 Pec pod Sněžkou

Dotace na rekonstrukci podnikate|ského areálu

Vážený pane starosto, vážená paní starostko,

rádi bychom Vás informovalio tom, že Vaše město je na seznamu 57 vybraných lokalit, ve ktených mohou
podnikatelé v oblasti cestovního ruchu získat až 45 % dotaci pro jejich podnikání.

z dúce ke financovat:

. rekonstrukci objektu (např. zateplení, okna, střešní krytina, vytápění atd.),
r pořízení nových technologií (např. kuchyňské vybavení atd.),
r jídelnu pro zaměstnance,
. zřizovací předměty (např. umyvadlo, dřez, záchod atd.),
. oplocení územi,
o pořízení pozemku,
o uýtahy,
. garáže, parkoviště, chodníky, osvětlení a značky na účelových komunikacích,
o poěítaěové sítě, přípojky médií a kanalizace, ČOV, technologické rozvody,
. trafostanici vč. vybavení,
. elektronický požární systém, rďenční a požárni nádrže,
o vzduchotechniku a klimatizaci,
. stavební a autorský dozor, projektovou dokumentaci, průzkum staveniště a rhnohé další.

VÍte o nějakých podnikatelích u Vás ve městě, kteří by mohli mít zá$em vylepšit své nemovitosti
(např. hotely, penziony, restaurace a da!ší infrastru]<tura cestovního ruchu)? Dejte jim, prosím,
vědět, zlepší se tím i vzhled Vaší obce!

Pro naŠe klienly jsme dosud zpracovali přes 400 úspěšných projektů a pomohli získat přes 4 miIiardy
korun, budte jedním z nich i Vy! Platba za naše služby je pouze v případě schválení dotace.

Chtěli byste také zažádat o nějakou dotaci? Neváhejte se na nás obrátit a zdarma získat více informací.

kontaktní osoba pro vaši nezávaznou konzultaci:

lng, Jana Tomková
tel.: 77 4 234 952; e-mail : tom kova@9-project.cz.

Těšíme se na případnou spolupráci,
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