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Aktivita hráčů na dotačním poli je stále
nadprůměrná. Hodnota ukazatele EU Point
index, který pravidelně zveřejňuje Komerční
banka, byla pro měsíc květen 115 bodů. Ve
sledovaných programech byla k dispozici
relativně vysoká alokace (přes 57 miliard Kč),
nově byly přijímány žádosti v OP Vzdělání pro
Konkurenceschopnost (mj. podpora rovných
příležitostí, vzdělávání pedagogů, boj proti
šikaně a návykovým látkám ve školách…) nebo
v Integrovaném OP (zlepšení prostředí v problémových sídlištích – revitalizace veřejných
prostranství či regenerace bytových domů).
Více zde…



rady a tipy
Co vás čeká při žádosti o dotace
Každý žadatel o evropské dotace musí podstoupit několik
důležitých kroků, aby jeho projekt byl úspěšný. Co konkrétně
čeká na podnikatele, kteří žádají o dotace v oblasti zemědělství, se dozvíte v rubrice Rady a tipy.

Už jen do 30. 9. 2009 je možné podávat
registrační žádosti agentuře CzechInvest (CI)
do programu Potenciál (OPPI). Program podporuje vznik nebo rozšíření vývojových center
(oddělení) zaměřených na výzkum, vývoj nebo
inovaci výrobků nebo technologií. Mezi žadatele patří podnikatelé bez rozdílu velikosti (PO,
FO zapsané v obchodním rejstříku). U PO jsou
podporovány jen vybrané formy vyjmenované
v dokumentaci k výzvě.
Více zde…


více na str. 2

oborové téma
Dotace pro zemědělce
Velké investice do nových zemědělských technologií, údržby
lesních cest a chodníků, rozvoj cestovního ruchu, ale třeba
i vzdělávání pracovníků v zemědělství znamenají pro mnohé
podnikatele překážku v jejich soustavném rozvoji. Oborové
téma se věnuje dotacím určeným pro zemědělce právě v těchto i mnoha jiných oblastech.
více na str. 3

případová studie

Až do 2. 10. 2009 je spuštěn příjem registračních žádostí agentury CI do programu ICT
a strategické služby (OPPI). 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. Příjem plných žádostí bude
spuštěn 1. 5. 2009 a bude trvat do 15. 1. 2010.
Více zde…



Už jen do 31. 8. 2009 je možné podávat
registrační žádosti agentuře CI do programu
Školicí střediska (OPPI). Program je zaměřen
na projekty týkající se výstavby či rekonstrukce školicích středisek (místností), na investice
do školicích pomůcek, strojů a zařízení nutných
pro zajištění vzdělávání nebo na investice do
školicích programů a SW. Mezi žadatele patří
podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti,
sdružení podnikatelů či podnikatelská seskupení a také nestátní neziskové organizace. Příjem
plných žádostí byl prodloužen do 31. 9. 2009.
Více zde…



Úspěšný projekt nového kravína Tyres Kněžmost
Společnost Tyres Kněžmost a.s. žádala o dotaci na stavbu nového kravína i na technologie, které jsou v rámci něho využity.
Nákladný projekt za 42,3 milionu korun byl zkolaudován loni
v listopadu a od té doby přináší společnosti výrazné úspory.

Od 1. 7. 2009 do 15. 9. 2009 je možné
podávat plné žádosti agentuře CI do programu
Rozvoj (OPPI). Tento program je zaměřen na
podporu malých a středních podniků. Podpora
je zacílena na nákup nového moderního technologického vybavení. Program je připraven
jen pro žadatele, kteří své projekty realizují
v regionech se soustředěnou podporou státu.
Plnou žádost může podat jen žadatel, kterému
byla v tomto kole výzvy schválena registrační
žádost.
Více zde… a zde…

více na str. 4
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Co vás čeká při žádosti o dotace

rady a tipy
Aktuality

 Od srpna do září 2009 bude možné podávat

Nejdříve je nutné zpracovat žádost o dotaci. V žádosti jsou shrnuty nejdů-

ležitější informace z povinných příloh. Žádost se zpracovává v elektronickém
formuláři, který je vydáván nově v každé výzvě. Žadatelé by tedy neměli zapomínat, že musí pracovat s jeho aktuální verzí.



Je třeba mít na paměti, že nejnáročnější není samotné zpracování žádosti,
ale zpracování povinných příloh, které se přikládají k žádosti. Seznam příloh
a jejich popis je uveden v „Pravidlech, kterými se stanovují podmínky
poskytování dotace“. Pravidla jsou pro každou výzvu aktualizována, proto je
nutné pracovat vždy s jejich platným zněním.

Největší váhu na celkovém hodnocení žádosti má tzv. Projekt. V této pří-

loze, která má předepsanou strukturu, musí být celý záměr podrobně popsán
z hlediska ekonomického a technického. Žadatelé by neměli zapomínat, že
kvalitní zpracování Projektu zabere přibližně měsíc, proto je nutné začít
s dostatečným předstihem.



Žádost včetně všech příloh je nutné odevzdat na předepsané místo nejpozději v termínu ukončení výzvy. Krajské pracoviště SZIF přijatou žádost
zkontroluje po stránce formální, tj. jestli je doložena v předepsané struktuře
a počtu kopií. Po této kontrole následuje hodnocení žádostí. Všechny projekty jsou ohodnoceny dle bodovací tabulky platné pro danou výzvu a následně
je sestaveno pořadí žádostí podle získaných bodů.



Realizace projektu musí být v souladu s popisem uvedeným v žádosti,
tzn. že projekt musí splnit ukazatele, ke kterým se zavázal – např. počet pořízených strojů, výměra vysázených biopásů atd. Příjemce dotace musí také
přesně dodržet pravidla pro výběr jednotlivých dodavatelů a povinnou publicitu, která je přesně definována v Pravidlech.

Poskytovatel dotace může kdykoliv během realizace projektu i po dobu

udržitelnosti (5 let) provést kontrolu na místě. Zemědělští podnikatelé tedy
musí mít archivovanou veškerou dokumentaci projektu (účetnictví, výběrová řízení, technickou dokumentaci…). V případě, že bude poskytovatelem dotace zjištěno nesplnění některých ukazatelů nebo porušení pravidel,
může dojít k částečnému nebo úplnému vrácení dotace.



Při zpracování žádosti se vyplatí zaplatit si specializovanou firmu, která
na nic důležitého nezapomene. Seznam poradenských firem, prověřených
Komerční bankou, naleznete na www.eupoint.cz (http://www.kb.cz/cs/
com/eu_point/contacts.shtml).

žádosti o dotace do Operačního programu
Životní prostředí. V tomto období budou přijímány projekty zaměřené na snižování znečištění
z komunálních zdrojů a zlepšování jakosti pitné
vody. Dále budou přijímány projekty zaměřené
na zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Mezi žadatele
budou patřit obce, města a jejich svazky, příspěvkové organizace a organizační složky obcí
a měst, obchodní společnosti, FO – podnikatelé
a další.
Více zde…



Až do 31. 8. 2009 byl prodloužen příjem
žádostí o dotaci do Regionálního operačního programu Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký
a Pardubický kraj) na projekty v oblasti podpory
4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání.
Podporovány budou pouze projekty zaměřené na
rekonstrukce brownfields (zanedbané, nevyužívané či nevhodně využívané objekty nebo areály)
s následným využitím pro podnikatelskou činnost
(mimo zpracovatelského průmyslu a cestovního
ruchu) nebo občanské vybavení a služby.
Vhodnými žadateli jsou malé a střední podniky
(PO i FO), žadatelé nemusejí mít podnikatelskou
historii.
Více zde…

 Už jen do 12. 8. 2009 bude probíhat příjem

žádostí do Regionálního operačního programu
Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj).
V tomto období budou přijímány žádosti zaměřené na regeneraci a revitalizaci středních
a malých měst (5 000–49 999 obyvatel). Seznam
možných žadatelů je velmi rozsáhlý – kraje,
města, obce a jimi zřizované organizace, NNO,
zájmová sdružení PO, v některých oblastech také
podnikatelské subjekty – malé a střední podniky
(do 250 zaměstnanců) a další.
Více zde…

 Od 15. 7. 2009 do 15. 9. 2009 bude pro-

bíhat příjem žádostí o dotaci do Regionálního
operačního programu Severozápad (Ústecký
a Karlovarský kraj). V tomto období budou přijímány projekty zaměřené na rozvoj dopravní
infrastruktury regionálního a nadregionálního
významu. Dále budou přijímány projekty zaměřené na investice do infrastruktury v oblasti
rozvoje lidských zdrojů. Mezi žadateli budou
kraje a jimi zřízené organizace a nestátní neziskové organizace.
Více zde…



Od 15. 7. 2009 do 15. 9. 2009 je možné
podávat žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Střední Čechy, konkrétně jsou
v tomto období přijímány projekty zaměřené na
podporu rozvoje cestovního ruchu a doprovodných aktivit, rozvoj měst a rozvoj venkova. Mezi
žadatele patří jak subjekty veřejné správy, tak podnikatelské subjekty v omezené míře.
Více zde…

2.

Dotace pro podnikatele v zemědělství

oborové téma

O jaké dotace lze žádat?
Na rozvoj podnikatelského prostředí ve venkovských oblastech a zemědělství je v letech 2007–2013 primárně určen
Program rozvoje venkova (PRV), který řídí Ministerstvo
zemědělství České republiky.

Na co jsou dotace určeny?
Podnikatelé v sektoru zemědělství mohou z PRV čerpat dotace na modernizaci zemědělských podniků, což
zahrnuje například investice do zemědělských staveb
a technologií. Dále pak jsou dotace určeny na podporu
inovací v rámci zemědělské výroby – například na zavedení
nového výrobního postupu. Dotace lze získat i na pozemkové úpravy a zlepšování kvality zemědělských produktů
a marketingu.
Podpora také zahrnuje investice do lesnictví. Zemědělští
podnikatelé tak mohou dotace využít na nákup lesnické
techniky a zlepšení lesní infrastruktury (údržbu lesních cest,
stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin atd.).
Dotace lze získat i na péči o zemědělskou krajinu –
zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin a biopásů,
zalesňování zemědělské půdy i ekologické zemědělství.
V oblasti cestovního ruchu mohou podnikatelé v zemědělství čerpat finance například na pěší trasy, vinařské stezky
a hipostezky, výstavbu malokapacitních ubytovacích (do
60 lůžek) a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního
vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití.
Podporuje se i zakládání a rozvoj mikropodniků, výstavba
a modernizace bioplynových stanic, kotelen a výtopen
na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny
a zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv (např. pelety).
Další oblastí, kam míří příspěvky z Evropské unie pro
podnikatele v zemědělství, je vzdělávání. Podporuje se
soustavné odborné vzdělávání pracovníků v tomto odvětví a využívání poradenských služeb zaměřených na větší
efektivitu hospodaření. Dotace mohou čerpat i mladí
zemědělci na zahájení činnosti.

Nový kravín na farmě Kněžmost

Jak vysoké jsou dotace a jak je lze využít?
Výše dotace závisí na typu projektu a velikosti firmy žadatele a pohybuje se od 40 % do 100 % celkových způsobilých
výdajů. U některých typů projektů může být také nastavena
minimální i maximální výše podpory.

Kdo může žádat o podporu?
Žadateli mohou být fyzické i právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě a lesnictví. U některých typů
projektů může záležet i na velikosti firmy žadatele. Konkrétní
vymezení příjemců podpory jsou k dispozici v pravidlech
jednotlivých výzev.

Kde požádat o dotaci či získat další informace?
Další informace lze získat na internetových stránkách
Programu rozvoje venkova. Podrobné informace o dalších operačních programech nabízejí stránky fondů
Evropské unie.

Důležité odkazy:
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd
http://www.strukturalni-fondy.cz/

3.

Úspěšný projekt nového kravína Tyres
Kněžmost

Rozhodnutí o tom, že akciová společnost Tyres Kněžmost bude žádat
o dotaci z fondů Evropské unie, padlo
koncem roku 2006. „Věděli jsme, že
musíme jít touto cestou již dříve, protože stávající stav bývalých dojíren
a kravínů nebyl vyhovující. Jednak
jsme velmi těžce hledali zaměstnance
do živočišné výroby a současně nebyla
ideální rentabilita provozu a jednak nás
stále tlačily nové předpisy Evropské
unie,“ říká Ing. Michael Rob.
Než se však společnost do projektu
pustila, chtěli se její zástupci více informovat a získat nové zkušenosti. „Byli
jsme navštívit různé kravíny a živočišné provozy v Německu a Holandsku
a zvažovali jsme, kterou technologii
vybereme pro stáje jako nejvhodnější. Nakonec jsme se rozhodli pro
typy kravínů a dojíren, jaké se staví
v Holandsku, a pro irskou technologii Dairy Master, kterou pro český trh
dodává firma FC Nymburk,“ uvádí
Ing. Michael Rob.
Dotace na projekt ve výši 9,6 milionu Kč byla schválena na začátku
roku 2008. Celkové náklady projektu byly 42,3 mil. korun. Komerční
banka poskytla na projekt úvěr ve
výši 18,9 mil. korun. „Nadto jsme od
Komerční banky získali také krátkodobý úvěr garantovaný dotací ve výši
9,5 milionu Kč, který byl splacen po
obdržení dotace v květnu 2009,“ říká
Ing. Michael Rob.
S pracemi začala ve výběrovém
řízení vybraná stavební společnost MH
Pojizerská, s.r.o., následně po schválení dotace.

případová studie

Dřevostavby jsou nejvhodnější
V průběhu června a července 2008
se dokončila hrubá stavba a do listopadu byla kompletně odzkoušená
i nová technologie. Na konci listopadu
proběhla kolaudace objektů.
Samotná stavba kravínů je celá ze
dřeva a po stranách je kryta rolovacími
plachtami. Důvodem, proč se společnost rozhodla právě pro tento typ
stavby, jsou hlavně užitné vlastnosti
dřeva, zejména údržba a životnost.
Dřevostavba se mimo jiné také lépe
chová v případě požáru než železobetonová stavba. „Dalším kladem je
bezesporu vzhled stavby a také jeho
výborná větratelnost a izolační vlastnosti,“ dodává Ing. Michael Rob.
V současné době se v kravínech
nadojí 12 tisíc litrů mléka denně, je
zde ustájeno 460 krav a jejich dojení zvládnou dvě pracovnice zhruba
za čtyři a půl hodiny. „Pracujeme na
směnný provoz, dojí se ráno a odpoledne. O krmení se na směně stará
jeden člověk. Dříve jsme měli čtyři
kravíny po sto kravách, kde pracovalo v porovnání se současnou situací
o 24 lidí více, a to jsou opravdu velké
úspory. V hrubém odhadu nám nové
kravíny šetří od začátku půl milionu
korun jen na mzdách. Kdybychom tyto
peníze vzhledem k cenám mléka na
českém trhu dnes neměli, asi bychom
už s živočišnou výrobou skončili. Do
budoucna uvažujeme o dalším projektu, jehož záměrem je rekonstrukce
porodny v sousedství nového kravína,“ uzavírá Ing. Michael Rob.

Příští číslo magazínu,
které vyjde v září 2009, se bude mimo jiné
věnovat problematice dotací na
rekonstrukce nemovitostí.

Ing. Michael Rob, ekonom společnosti

Fakta o projektu

 Název projektu:

Welfare ustájení dojnic na farmě Kněžmost

 Zahájení realizace projektu:
březen 2008

 Dokončení realizace projektu:
listopad 2008

 Místo realizace:
Kněžmost

 Realizátor projektu:
Tyres Kněžmost a.s.

 C elkové investiční náklady projektu:
42,3 milionu Kč

 Částka poskytnutá EU:
9,6 milionu Kč

 Částka poskytnutá úvěrem od KB:
18,9 milionu Kč + (9,5 milionu Kč)

 Zdroj financování z EU:

Program rozvoje venkova, opatření
I.1.1 – Modernizace zemědělských podniků
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