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SAS technik s.r.o. 

 Motivy k realizaci projektů 
Smyslem projektu je příprava zóny resp. vzhledem k tomu, že v blízkosti objektu se již nachází provozní 
budovy společnosti s montážními dílnami, jedná se spíše o rozvoj podnikatelské zóny. Předmětem projektu 
je provedení nezbytných úprav pozemků o celkové výměře 5646 m2 potřebných pro výstavbu nové výrobní 
haly, která se bude nacházet v blízkosti již stávajícího objektu investora - provozní budovy s převážně 
montážními dílnami. Příprava pozemku pro výstavbu výrobní haly zahrnuje: 
 

• terénní úpravy 
• příjezdovou komunikaci 
• venkovní zpevněné plochy 
• přípojku vody 
• přípojku kanalizace 
• přípojku elektro 

 
V návaznosti na provedení výše uvedených nezbytných úprav pozemků, zde bude moci vzniknout nová 
výrobní hala, kde budou realizovány jednak drobné ruční montáže jednoduchých komponentů pro 
automobilový průmysl, ale také montáže na jednoúčelových montážních strojích poháněných vzduchem.  

 Průběh realizace 
Samotná stavba je členěna na následující stavební objekty: 
 

• Přeložka telekomunikačních kabelů 
• Terénní úpravy 
• Výrobní hala - její výstavba není předmětem tohoto projektu a náklady na její výstavbu nejsou tudíž 

ani součástí rozpočtu projektu. Samotná výstavba výrobní haly bude financována z jiných zdrojů 
žadatele. 

• Příjezdová komunikace 
• Venkovní zpevnění plochy 
• Přípojka vody 
• Přípojka kanalizační 
• Přípojka elektro 

Realizace projektu je rozvržena na cca 13 měsíců 

 Financování projektu 

Název projektu  Program  Celkové 
náklady na 

projekt  

Způsobilé 
výdaje 

projektu  

Celk. výše 
dotace  

Délka trvání 
projektu 

Příprava pozemku 
pro stavbu výrobní 

haly Borovany 

Nemovitosti 3.108.082 Kč 3.108.082 Kč 1.429.000 Kč 13 měs 
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 Přínosy projektu 
V návaznosti na vybudované dílny vznikne příruční sklad, kompresovna, manipulační prostory a také 
údržbářská dílna, kde bude osazen soustruh, frézka, CNC centrum na třískové obrábění, vrtačka a pila na 
kov pro možnost obnovy některých kovových součástí výrobních strojů umístěných v hale. Dalším 
přínosem tohoto projektu bude zvýšení nabídky pracovních příležitostí, neboť projekt přispěje k navýšení 
počtu zaměstnanců o 15.  

 Zapojení regionální kanceláře 
Společnost SAS technik s.r.o. využila při přípravě a realizaci projektové žádosti služeb soukromé 
konzultantské společnosti. Projektová žádost a realizace projektu byly konzultovány jak s touto společností, 
tak i s pracovníky regionální kanceláře CzechInvest v Českých Budějovicích. 

 

 Citace zástupce firmy 
Nutnost rozšíření kapacity montážních ploch v naší společnosti jsme pociťovali již dlouho, a proto jsme se 
zhruba před rokem rozhodli nechat vypracovat stavební projekt na novou montážní halu s tím, že o realizaci 
stavby rozhodneme v  okamžiku finančního zajištění projektu. Důležitým okamžikem při rozhodování o 
zahájení stavby byla informace od regionální pobočky CzechInvest Č. Budějovice, že existuje dotační 
program EU, ze kterého je možné čerpat podporu na přípravu průmyslové zóny.  
Rozhodli jsme se této možnosti využít a podat žádost do programu Nemovitosti (OPPI).  Protože jsme ale 
neměli žádné zkušenosti s evropskými dotacemi, zadali jsme zpracování žádosti o dotaci odborné 
konzultační firmě. Při přípravě žádosti jsme navíc hojně využívali možnosti konzultací na regionální pobočce 
CzechInvest v Českých Budějovicích. Musím říct, že spolupráce s agenturou CzechInvest nás příjemně 
překvapila, vždy nám její pracovníci velmi ochotně a vstřícně poradili.   
Výsledkem všeho bylo úspěšné přidělení dotace ve výši 1,4 mil. Kč. Určitě se dá říci, že vynaložené úsilí se 
nám vyplatilo“. 

 

Ing. František Stodolovský, Jednatel SAS technik s.r.o. 


