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Aktuality
Podpora až 500 000 Kč
měsíčně na vzdělávání
zaměstnanců
Z fondů Evropské unie, v rámci
Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, lze v novém
období získat až 100% dotaci na
odborné vzdělávání i náhradu
mezd pro vzdělávané zaměstnance. Žádat mohou právnické
i fyzické osoby, zaměstnavatel,
jehož firma sídlí v Praze, pokud se
aktivity týkají zaměstnanců mimopražských provozoven. Tato výzva
obsahuje 2 projekty: Podpora odborného vzdělávaní zaměstnanců
a Vzdělávejte se pro stabilitu!
Více zde

MPO plánuje vyhlášení nových výzev v programech
Rozvoj a Potenciál
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje vyhlášení posledních výzev ve dvou
oblíbených programech OPPI. Jde o program Rozvoj, ve kterém mohou malé
a střední firmy získat až 45% dotaci na pořízení nových výrobních technologických
zařízení. Oproti minulosti se rozšířil seznam regionů, kde může být projekt umístěn.
V programu Potenciál bude dotován vznik nebo rozšíření vývojového centra či
oddělení zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků. Oba programy by měly
přijímat registrační žádosti již v květnu 2014. Více zde

Vláda schválila Dohodu o partnerství pro programové období
2014–2020
Dohoda o partnerství je základem pro čerpání prostředků z evropských fondů v následujícím programovém období 2014–2020. Česká republika bude moci z evropských
fondů získat 21,6 miliardy EUR, což je mírné snížení oproti minulosti. Jednotlivé operační
programy budou předloženy Evropské Komisi do konce července tohoto roku. Více zde

Mimořádné dotace pro podnikatele z Ústeckého
a Moravskoslezského kraje
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo speciální program na podporu zaměstnanosti
na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Rozpočet programu je 300 milionů korun. Výše dotace na jedno vytvořené pracovní místo je 100–500 tis. Kč. Dotace
může tvořit až 90 % nákladů projektu. Žádost je nutné předložit do 15. května 2014.
Více zde

Informační semináře pro příjemce dotací z OPPI v roce 2014
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest pořádá v tomto
roce pro žadatele a příjemce dotací sérii seminářů na téma aktuální čerpání v OPPI,
kontrola výběrových řízení, OP PIK a další. Účast na seminářích je bezplatná. Více zde

EuroPremium - zvýhodněné úvěry od Evropské investiční
banky i pro větší firmy
Komerční banka rozšířila okruh podnikatelů, kteří mohou využít zvýhodněných
úvěrů ze zdrojů Evropské investiční banky. Získat úrokové zvýhodnění ve výši
0,27 % p.a. tak nyní mohou nejenom malí a střední podnikatelé, ale i podniky
do 3000 zaměstnanců. Úvěry jsou poskytovány na investiční i provozní potřeby,
minimální splatnost úvěru jsou 2 roky. Více zde
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Hlavní téma

Ministerstvo průmyslu a obchodu má
akční plán na urychlení čerpání dotací
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se rozhodlo zavést aktivní opatření, která budou uplatněna ze strany jeho řídicích orgánů
pro efektivní dočerpání alokace programu a zrychlení čerpání Operačního programu Podnikání a inovace. Pro žadatele to znamená
několik zásadních změn a zpřísnění podmínek, a to i u projektů, které již mají dotaci na své projekty schválenou.
Není to jen zpřísnění opatření, ale také
snaha o zefektivnění procesů ze strany
samotného ministerstva, které má za cíl
zefektivnit čerpání dotací. Od MPO se
žadatelé dočkají dvou pozitivních kroků,
k nimž se dobrovolně zavázalo. Prvním
a zásadnějším z nich je urychlení procesu schvalování a vydávání rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Druhým příslibem
je urychlení procesu administrace plateb
a kontroly výběrových řízení.
Proti tomu ale bude MPO vyžadovat několik omezení. S čím budou muset žadatelé
a příjemci podpory počítat?

»»Bude provedena kontrola již schválených

projektů se zaměřením na „spící a nerealizované“. Tyto projekty se bude snažit úřad
ukončit a peníze na ně vyčleněné rozdělit
na jiné projekty.

»»S tím souvisí i další opatření, kterým bude

zvýšení tlaku na příjemce dotací, aby maximálně urychlili realizaci svých projektů.

»»Zvýšit tempo bude nutné podle MPO také
při zahajování výběrových řízení a také
předkládání výběrových řízení ke schválení.

»»Dalším krokem ministerstva bude také zkrá-

cení termínu pro podání žádosti o platbu
z původních šesti měsíců na dva měsíce.

Názor odborníka
David Frolík
Senior project manager
společnosti Naviga 4
O co budou moct žádat podnikatelé ještě
v letošním roce a kolik peněz je pro ně
připraveno?
Nové výzvy by měly být zveřejněny na
přelomu dubna a května se zaměřením na
programy Rozvoj a Potenciál. Snahou MPO
je vytvořit dostatečný zásobník projektů, který
by mohl být uspokojován z nedočerpaných
finančních prostředků OPPI. I z tohoto důvodu
není známa přesná výše plánované alokace
pro tyto nové výzvy.
Kdy předpokládáte schválení nového
operačního programu a vyhlášení prvních
výzev?
Dohoda o partnerství, jako základní dokument
nového programového období 2014+, byla
v dubnu odeslána do Komise – předpokládáme tedy, že samotný OPPIK bude odeslán
ke schválení na přelomu června a července.
V souvislosti s tímto časovým harmonogramem, ale také zvýšenou snahou MPO a agentury CzechInvest proplatit v maximální možné
míře projekty financované z OPPI, budou nové
výzvy vypsány spíše až počátkem roku 2015.

Hodně se hovoří o finančních nástrojích
pro podnikatele. Budou tvořit významnou
část veřejné podpory? Co všechno si má
pod nimi podnikatel představit?
MPO v současné době zvažuje způsob využití těchto nástrojů i jejich faktické zaměření.
Na základě předběžných informací lze říci,
že z celkové alokace programu by mělo být
formou finančních nástrojů rozděleno max.
10 % alokace. Bude se jednat zejména
o zvýhodněné úvěry, záruky a pravděpodobně i seed fond pro financování „start
up“. V současné době není zcela zřejmé,
zda a v jaké podobě bude v celém procesu
zapojena ČMZRB, nicméně její zapojení
v procesu s ohledem na rozsáhlé zkušenosti
s poskytováním programů Záruka a Progress
očekáváme.
Jak se díváte na zpřísňování podmínek
ze strany MPO pro žadatele?
Tato věc má dvě roviny. První je snaha MPO
efektivně vyčerpat přidělenou alokaci a lze
tedy tuto snahu pochopit, každý žadatel byl
seznámen s pravidly a podmínkami dotace,
o kterou žádal. Na druhé straně ekonomická
krize, ale také dynamický vývoj v řadě sektorů
ekonomiky, nutí jednotlivé žadatele provádět
řadu změn, včetně úpravy investičních plánů,
což může mít negativní dopad na termíny
realizace jednotlivých záměrů. Zpřísnění ze
strany MPO tak může, a v reálu se tak již děje,
komplikovat některým žadatelům realizaci
již schválených projektů. Myslím, že v tomto
případě by mělo MPO postupovat opatrněji
a vycházet žadatelům vstříc.
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Jak to dělají jinde

Rozšíření vývojového centra v ABEGU
Jméno společnosti ABEGU je
již přes 20 let zárukou bezpečnosti a kvality v oblasti energetiky, vodárenství a teplárenství.
Mezi hlavní služby poskytované
společností v těchto oblastech
patří měření elektromagnetické
kompatibility, diagnostika metalických potrubí, diagnostika kabelů,
zkoušky elektrické bezpečnosti
a zajištění spolehlivosti.

Pro neustálé zkvalitňování nabízených služeb disponuje ABEGU výzkumným centrem,
které je zaměřeno na vývoj nových metod
měření a jejich následný rozvoj. V minulém
roce společnost ABEGU začala s rozšiřováním vývojového centra v rámci projektu
podpořeného z dotačních fondů EU, díky
kterému přibývá nové přístrojové vybavení
a byla vybudována bezodrazová komora.
V komoře je v rámci výzkumu prováděno
odlaďování nových i stávajících měřicích
metod. Díky zkvalitnění odstíněných prostor
na bezodrazové je navíc možné poskytnout
klientům služby na vyšší úrovni a oslovit
další potenciální zákazníky.
“Projekt jsme začali realizovat začátkem loňského roku. Jeho první etapa byla úspěšně
uzavřena k 31. 12. 2013 a dotace na tuto
etapu byla po kontrole proplacena.“

Financování projektu
„Projekt je financován v rámci OPPI, programu
Podpora výzkumu a vývoje, podprogramu
Potenciál – Výzva III. Způsobilé výdaje v rámci
projektu pod názvem Rozšíření VaV centra ABEGU jsou dotovány do výše 60 %.
Celkové výdaje za všechny etapy projektu
jsou 14 000 000 Kč,“ vysvětluje L. Lejsek.
Na realizaci projektu firma využívá revolvingového úvěru Komerční banky, která svému
dlouhodobému klientovi vyšla plně vstříc
a připravila úvěr šitý na míru harmonogramu
zmíněného projektu. Veškeré investiční náklady spojené s projektem jsou propláceny
z tohoto úvěru. Jediné, co klient potřebuje
k proplacení, je vyplnit stručnou žádost
a doložit daný výdaj fakturou od dodavatele.

O postupu prací informuje účastník projektu
Lukáš Lejsek a dodává: „V současnosti probíhají práce na druhé etapě, která má být dle
harmonogramu ukončena k 31. 12. 2014.”
I přesto, že práce na první části byly
dokončeny podle plánu, není realizace zdaleka jednoduchá.
Díky zkvalitnění
Obor činností společnosti
odstíněných prostor
spadá do oblasti služeb
je možné poskytnout
intenzivních znalostí (Highklientům služby na
tech services), práce na
vyšší úrovni.
projektu jsou tak spojeny
s vysokou technologickou
náročností a potřebnými znalostmi personálu. Měřicí metody,
které firma v rámci projektu rozvíjí,
jsou nové nejen v České republice, ale
v celé Evropské unii.
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Zaostřeno na dotace
Kateřina
Večeřová
KB EU Point
specialistka

Program Rozvoj
Až 20 milionů Kč mohou získat od Evropské
unie čeští podnikatelé v Programu Rozvoj
(v rámci OPPI) na nová a technologická
zařízení s vyššími technickými a užitnými
parametry a realizace projektů zvyšující
efektivnost procesů. V závislosti na velikosti
podniku může podpora dosahovat 35 až
45 % výdajů na projekt.

Program Potenciál
Výzkum, vývoj a inovace výrobků nebo
Šanci získat dotaci mají podnikatelské subtechnologií ve firmách mají zelenou
jekty bez ohledu na velikost, které jsou opráva zřejmě také poslední šanci získat podněny k podnikání v té oblasti, ve které hodlají
poru v rámci OPPI, programu Potenciál.
realizovat projekt, s minimálně 2 uzavřenými
Podnikatelé díky němu mohou získat pro
účetními obdobími. Realizovat projekt je
své podniky dotaci 1 až 50 milionů
možné na celém území České republiky
Kč pro vznik nebo rozšíření výmimo Prahu. Dotace budou poskyvojového centra (oddělení)
továny ve výši od 25 do 45 %
zaměřeného na výzkum,
výdajů projektu v závislosti
Díky Programu
vývoj a inovaci výrobků
na velikosti podniku.
Potenciál mohou
nebo technologií (včetně
Aktuální informace a vyhlápodnikatelé získat pro
vývoje specifického SW
šení programů bude k dissvé
podniky
dotaci
nutného k inovaci výroby),
pozici na webových strán1
až
50
milionů
Kč.
pokud existuje předpoklad
kách agentury CzechInvest.
jejich využití ve výrobě.

Žádat o ni mohou fyzické i právnické osoby,
které jsou oprávněny k podnikání v podporované ekonomické činnosti – program
podporuje vybrané oddíly zpracovatelského
průmyslu (oddíly 10, 11, 13–18, 20–32
dle klasifikace CZ-NACE) a aktivity průřezových odvětví (např. biotechnologie,
nanotechnologie, optoelektronika atd.).
Naopak žadatelem nesmí být drobný podnik
(mikropodnik) v obci do 2 tisíc obyvatel.
Podporu mohou získat například podniky
působící na území regionů se soustředěnou podporou státu: strukturálně postižené regiony, hospodářsky slabé regiony,
regiony s vyšší mírou nezaměstnanosti
nebo regiony s vysoce nadprůměrnou
nezaměstnaností a další.

V připravované výzvě by měla k doposud
podporovaným oblastem přibýt i nová území.
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