news
II.

březen 2010

Aktuality



Dne 1. 2. 2010 byla vyhlášena výzva do
programu Inovace – inovační projekt (OPPI).
Příjem registračních žádostí na agenturu
CzechInvest (CI) bude zahájen 1. 5. 2010
a bude probíhat do 30. 9. 2010. Příjem plných
žádostí pak bude probíhat od 1. 7. 2010 do
31. 1. 2011. Program je připraven pro podniky,
které na základě vlastní výzkumné a vývojové
činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na
trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.
Vhodným žadatelem je podnikatelský subjekt
bez rozdílu velikosti, který má dvě po sobě
uzavřená účetní období. Plnou žádost může
podat jen žadatel, kterému byla v tomto kole
výzvy schválena žádost registrační.
Více zde…

rady a tipy


Zdroje pro informace o dotacích
Kde mohou podnikatelé najít potřebné informace, pokud
chtějí žádat o dotace z Evropské unie? Jaké informační
kanály jsou užitečné a kde se dozví nejvíce praktických
rad? To vám prozradí Jan Hanuš na str. 2.
více na str. 2

Od 15. 4. 2010 bude znovu spuštěn příjem registračních žádostí na agentuře CI do
programu ICT a strategické služby (OPPI).
Registrační žádosti bude možné podávat až do
15. 10. 2010. Program podporuje investice do
vývoje SW, do center sdílených služeb a center
zákaznické podpory a investice do center oprav
high-tech výrobků a technologií. Vhodnými
žadateli jsou podnikatelské subjekty bez ohledu
na velikost podniku. Plnou žádost může žadatel podat jen v případě, že mu byla schválena
žádost registrační. Příjem plných žádostí bude
probíhat od 15. 5. 2010 do 1. 2. 2011.
Více zde…



oborové téma
Dotace pro mikropodniky
Oborové téma se tentokrát věnuje dotacím pro mikropodnikatele. Možnost čerpání ze strukturálních fondů je pro ně sice
omezená, existují však programy, které jsou pro ně speciálně
určeny. Jaké to jsou, se dozvíte na str. 3.

Dne 15. 1. 2010 byla vyhlášena II. výzva do
programu Marketing (OPPI). Program v této výzvě
podporuje investice do účasti podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí, tvorbu propagačních materiálů pro účely těchto výstav a veletrhů.
V neposlední řadě lze získat podporu na dopravu
výstavních exponátů. Žadatelem může být malý
nebo střední podnik (do 250 zaměstnanců) nebo
jejich seskupení. Registrační žádosti je možné
podávat od 1. 3. 2010 do 30. 6. 2010. Plné žádosti
budou přijímány od 1. 5. 2010 do 31. 10. 2010.
Více zde…



více na str. 3

případová studie
Rozvoj mikropodniku Buš a Buš
Společnost Buš a Buš, malý podnik se šesti zaměstnanci,
požádal o dotaci na výstavbu haly k podnikání, a to včetně
sociálního zařízení, šaten a kanceláří. Firma s žádostí uspěla,
a tím mohla podpořit kvalitu svých výrobků a také konkurenceschopnost.
více na str. 4

Dne 5. 1. 2010 byla vyhlášena II. výzva
v programu Start (OPPI). Plánovaná alokace
pro tuto výzvu je 150 mil. Kč. Žádosti o podpory přijímají pobočky Českomoravské záruční
a rozvojové banky, a.s., od 5. 1. 2010 do
31. 12. 2010. Tento program je zaměřen na
realizaci podnikatelských projektů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším
časovým odstupem, a to poskytnutím podpory
ve formě zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru.
Více zde…



Dne 5. 1. 2010 byla vyhlášena III. výzva
v programu Progres (OPPI). Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 600 mil. Kč. Žádosti
o podpory přijímají pobočky Českomoravské
záruční a rozvojové banky, a.s., od 5. 1. 2010 do
31. 12. 2010. Jedná se o program, jehož cílem
je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů
posilujících kapitálové vybavení podnikatele
umožnit realizaci rozvojových podnikatelských
projektů malých a středních podnikatelů, pro
které je bariérou získání externího financování,
nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru.
Více zde…

1.

rady a tipy

Zdroje pro informace o dotacích
Aktuality

 Od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010 je možné

Každý podnikatel má možnost se o aktuálních možnostech financování

projektů z evropských dotací poradit se svým bankovním poradcem. Ten
klienta zkontaktuje s pracovníkem specializovaného odboru, který následně
klientům doporučí vhodný dotační titul k jejich záměru a také poradí například
se zajištěním odborné asistence při přípravě projektu, vyplňování žádosti apod.

Některé

informace o financování projektů z fondů EU a o nabídce
dotací jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách
www.kbeupoint.cz – „brožura Ponte“ (informace o financování firemních
a municipálních projektů z fondů EU) a brožura „KB EU POINT Přehled
dotačních programů“. Brožury lze získat v tištěné podobě přímo na
pobočkách KB.

Některé programy požadují předložení dokladu o zajištění financování

projektu, proto by podnikatelé měli tuto podmínku v předstihu konzultovat
se svým bankovním poradcem tak, aby finanční objem projektu odpovídal
jejich možnostem a schopnostem financování.

Poradenství ve všech otázkách, které se týkají podnikání, poskytuje také

Hospodářská komora (HK). Ta provozuje celkem 97 kontaktních míst v 76 městech České republiky. Kde přesně se tato kontaktní místa nacházejí, najdete
na internetových stránkách HK (www.komora.cz).

Na internetových stránkách HK najdete také aktuální zpravodajství týkající se nejen dotací z Evropské unie.

Kdo hledá informaci o aktuálních výzvách nebo přesné znění všech operačních programů, tomu nejlépe poslouží server www.strukturalni-fondy.cz.
Zde najdete základní informace o všech dotačních titulech určených pro
Českou republiku včetně programových dokumentů. Server také obsahuje
odkazy na webové stránky jednotlivých programů.



Každý operační program má své vlastní internetové stránky. Tam se
potenciální žadatelé dozvědí podrobnosti o chystaných a probíhajících
výzvách, pravidla programu, příručky pro žadatele a příjemce a také kontakty na pracovníky příslušného řídícího či zprostředkujícího orgánu, kteří
v případě zájmu zodpoví všechny dotazy.

Internetové stránky programů také často obsahují rubriku Q&A, tedy
nejčastějších otázek a odpovědí souvisejících s realizací projektů.

Dalším zdrojem rad a tipů pro podnikatele může být i televizní pořad

podávat registrační žádosti na agenturu CI do
programu ICT v podnicích (OPPI). Program je
zaměřen na investice do zavádění či rozšíření
informačních systémů sloužících ke zvýšení
vnitřní efektivity podniků, ke zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů či k vývoji
nových a inovaci stávajících výrobků a technologií. Vhodným žadatelem je podnikatelský
subjekt splňující definici malého a středního
podniku (do 250 zaměstnanců), který má dvě
po sobě uzavřená účetní období. Pokud budete
mít schválenou registrační žádost, plné žádosti
budou přijímány od 8. 3. 2010 do 28. 2. 2011.
Více zde…

 Do 31. 5. 2010 bude probíhat příjem regis-

tračních žádostí na agenturu CI do programu
Školící střediska (OPPI). Program je zaměřen na
projekty týkající se výstavby či rekonstrukce školicích středisek (místností), na investice do
školících pomůcek, strojů a zařízení nutných pro
zajištění vzdělávání nebo na investice do školících
programů a SW. Mezi žadatele patří podnikatelské
subjekty bez rozdílu velikosti, sdružení podnikatelů či podnikatelská seskupení a také nestátní
neziskové organizace. Příjem plných žádostí
probíhá až do 30. 6. 2010. Plné žádosti může
žadatel podat až po schválení registrační žádosti.
Více zde…

 Dne 5. 1. 2010 byla vyhlášena III. výzva v pro-

gramu Záruka (OPPI). Plánovaná alokace pro tuto
výzvu je 1,1 mld. Kč. Žádosti o podpory přijímají
pobočky Českomoravské záruční a rozvojové
banky, a.s., od 5. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Jedná
se o program, jehož cílem je pomocí zvýhodněných
záruk usnadňovat malým a středním podnikatelům
přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich
podnikatelských projektů.
Více zde…

 Od 1. 3. 2010 do 30. 6. 2010 je možné

podávat registrační žádosti na agenturu CI do
programu Eko-energie (OPPI). Program je
jednak zaměřen na podporu zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie,
jednak na podporu využívání obnovitelných
a druhotných zdrojů energie (vyjma solární
a větrné energie a výrobu peletek). Mezi žadatele patří podnikatelské subjekty bez rozdílu
velikosti, velké podniky (nad 250 zaměstnanců)
mohou žádat jen na první skupinu aktivit. Plné
žádosti budou přijímány od 1. 5. 2010 do
30. 9. 2010.
Více zde…

POKR (postřehy, komentáře a rady), který připravuje Česká televize. Pořad je
určen pro malé a střední podnikatele a přináší rady, tipy a také konkrétní
příběhy z podnikatelského prostředí.

2.

Drobní podnikatelé

oborové téma

O jaké dotace lze žádat?
Pro drobné podnikatele ve venkovských oblastech je primárně určen Program rozvoje venkova (PRV), který má na
starosti Ministerstvo zemědělství. Projekty realizované na
území hlavního města Prahy jsou podporovány z Operačního
programu Praha – Konkurenceschopnost. Drobní podnikatelé mohou žádat i z Operačního programu Podnikání
a inovace (OPPI). Minimální rozpočtové náklady z tohoto
programu však mohou činit i půl milionu korun, což pro
malé podniky znamená velkou investici.

Na co jsou dotace určeny?
Z Programu rozvoje venkova jsou dotace určeny na zakládání
a rozvoj mikropodniků v obcích do 2000 obyvatel. Podporuje
se především podnikání v takových oblastech jako jsou drobná výroba a řemesla (truhlářství, tesařství, kovářství, výroba
keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné práce,
zednické práce, zámečnictví, čalounictví apod.) a maloobchod. Drobní podnikatelé tak mohou žádat o příspěvky na
takové aktivity, jako jsou výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání a rozvoj
mikropodniků ve venkovských oblastech.
V rámci této oblasti jsou dotovány například i stavební
práce, stavební materiál, nákup strojů, technologií, vybavení provozovny a nákup výpočetní techniky v souvislosti
s projektem.
Podporována je také výstavba či modernizace bioplynové
stanice, kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny a zařízení na výrobu tvarovaných
biopaliv.
Z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost je
možné žádat o příspěvky například na pořizování modernějších technologií, zdokonalení výrobků nebo služeb a
zavádění dokonalejších IT systémů.
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace jsou
dotace určeny například na úspory energií, zavádění inovací do výroby, modernizaci informační a komunikační
technologie apod.

Výrobní prostory společnosti Buš a Buš, s.r.o.

Jak vysoké jsou dotace a jak je lze využít?
Z PRV lze získat dotace v maximální výši 60 % způsobilých
výdajů, záleží však na tom, v jakém regionu je projekt
realizován. Z OPPK lze u projektů do šesti milionů korun
získat podporu až 80 %.

Kdo může žádat o podporu?
Z PRV mohou žadateli být fyzické i právnické osoby nebo
podnikatelé v zemědělské výrobě, kteří splňují podmínky
pro zařazení do kategorie mikropodniků. V rámci OPPK
jsou oprávněnými žadateli malé a střední podniky, které
sídlí na území hlavního města Prahy.

Kde získat další informace?
Operační program Praha – Konkurenceschopnost:
www.oppk.cz
Program rozvoje venkova:
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/uvod
Operační program Podnikání a inovace:
http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace

3.

Rozvoj mikropodniku Buš a Buš

Buš a Buš vyrábí speciální železné díly
pro přívěsy a návěsy, konkrétně se jedná
o opěrné nohy kontejnerů. Tato výroba
se stala nosným programem společnosti, která mimo jiné také vyrábí ocelové
palety určené ke skladování pneumatik
a provozuje zakázkovou výrobou v oboru
zámečnictví a nástrojařství.
Firma Buš a Buš z valné většiny exportuje do Německa. S německými odběrateli,
zejména s Bowman GmbH a Nutzfahrzeug
Technik, spolupracuje společnost již od
roku 1995.

Projekt – výrobní hala
„O tom, že zkusíme žádat o dotace
z Evropské unie jsme se ve společnosti rozhodli před třemi lety. Našli jsme
poradenskou agenturu, které jsme zadali
projekt a poté čekali na výsledek. Naším
požadavkem byla nová výrobní dílna,“ říká
na úvod Zdeněk Buš, jednatel společnosti
Buš a Buš.
Agentura rovněž zpracovala veškerou
administrativu související se žádostí o
dotace. „Po zadání našeho požadavku nám
agentura sdělila, jakou dokumentaci od nás
požaduje, a poté již pracovala sama. Když
byla žádost o dotace kompletní, společně jsme ji podali na Státním zemědělském
intervenčním fondu,“ vysvětluje Zdeněk
Buš. Vše ale nešlo zcela hladce. Právě
v době žádosti o dotace posílila koruna.
„Cena eura se pohybovala na hranici
23 korun, a to bylo pro nás neúnosné. Tak
jsme žádost museli nějakou dobu zbrzdit.
Dotace byla pak finálně vyřízena a schválena v červenci 2009,“ říká Zdeněk Buš.
Přípravné práce v rámci projektu Rozvoj
mikropodniku Buš a Buš byly zahájeny
ale ještě před schválením dotace. „Začali
jsme o něco dříve, protože jsme věděli, že
pokud nám dotaci přislíbí na konci sedmého měsíce, nebudeme schopni novou

případová studie

halu vybudovat do ledna. Z vlastních zdrojů jsme začali již v dubnu,“ uvádí Zdeněk
Buš. Budova byla zkolaudována v lednu
2010.

Udržení kvality
Z dlouhodobého hlediska se firma
rozhodla pro dotaci kvůli zvýšení konkurenceschopnosti a také kvůli dosažení
vyšší kvality výrobků. „V průběhu let 2007
a 2008 navíc razantně rostl počet zakázek,
které jsme museli z velké části kooperovat
s dalšími firmami a hrozilo, že neudržíme
kvalitu výroby. Proto jsme se rozhodli, že
musíme postavit větší výrobní prostory,“
říká Zdeněk Buš. Kvalita je pro firmu dodávající zboží na německý trh rozhodující.
„Zvláště nyní, v momentě kdy vrcholí
krize, se kvalita sleduje několikanásobně více. Například odolnost vůči korozi
byla dříve požadována v délce 450 hodin
v solné komoře. My jsme se dostali na
tisíc hodin, ale v tu chvíli (v únoru) byl
požadavek zvýšen na 1200 hodin,“ uvádí
příklad přísných norem Zdeněk Buš.
Společnost Buš a Buš, jejíž vývoz
dosahuje zhruba 50 mil. Kč ročně, je
dlouholetým klientem Komerční banky.
Ta také poskytla firmě pomoc při financování projektu. „Při financování projektu
jsme využili úvěr na dotovanou část, která
by nám v celkové částce chyběla, a také
dalšího úvěr na pokrytí zbylých nákladů,“
říká Zdeněk Buš.
A rada na závěr? „Všichni, co žádají
o dotace, by měli být v prvé řadě odolní
vůči byrokracii. My jsme si dali za cíl
novou halu dostavět buď s dotací, nebo
bez ní. Pomocí dotace jsme však zvládli
za osm měsíců to, co bychom stavěli
třeba čtyři roky na etapy, abychom to byli
vůbec schopni ekonomicky utáhnout,“
uzavírá Zdeněk Buš.

Příští číslo magazínu,
které vyjde v květnu 2010, se bude mimo
jiné věnovat dotacím na úpravu veřejných
prostranství.

Zdeněk Buš, jednatel společnosti

Fakta o projektu

 Název projektu:
Rozvoj mikropodniku BUŠ a BUŠ, s.r.o.
 Zahájení realizace projektu:
duben 2009
 Ukončení realizace projektu:
leden 2010
 Místo realizace projektu:
Zástřizly (Koryčany)
 Realizátor projektu:
Buš a Buš, s.r.o.
 Celkové investiční náklady projektu:
3,7 mil. Kč
 Částka poskytnutá EU:
1,7 mil. Kč (písemný příslib)
 Částka poskytnutá úvěrem od KB:
1,7 mil. Kč
 Částka poskytnutá investičním
úvěrem od KB:
0,7 mil. Kč

 Zdroj financování z EU:
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