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III.
V posledních 20 letech sledujeme na českém venkově negativní trendy
– vysídlování venkova, přesun většiny obyvatel do aglomerací a úpadek
hospodářských aktivit v malých obcích. Regionální rozdíly mezi městy
a venkovem se tak spíše prohlubují, než snižují, a český venkov se pomalu
stává ohroženým druhem. Pomoci může Program rozvoje venkova (PRV),
který podporuje široké spektrum projektů realizovaných v malých obcích
a jejich okolí. Nové číslo KB EU Point News se bude věnovat konkrétním
možnostem podnikatelů v malých obcích, jak získat prostředky a začít, popř.
rozvíjet podnikání v oblasti výroby, řemesel, maloobchodu a cestovního ruchu
na venkově. Jedny z posledních výzev k podání žádostí o dotace na tyto
projekty budou vypsány v roce 2012 – využijte proto této příležitosti. V tomto
čísle se dozvíte, jak na dotace z PRV.

rady a tipy
Program rozvoje venkova
Jak podat žádost, co rozhoduje pro zvýšení šancí na úspěch
a na co nezapomenout při realizaci projektu v Programu rozvoje
venkova, vám poradíme na str. 2.

Aktuality
Od začátku června 2012 lze zažádat
o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova
– opatření „Podpora zakládání podniků
a jejich rozvoje“. Financovat lze zakládání
nových a rozvoj stávajících mikropodniků
v oblasti výroby a zpracování se zaměřením
na doplňkovou a řemeslnou výrobu, služby pro
hospodářství a maloobchod. Podporu mohou
získat nezemědělští podnikatelé (fyzické i právnické osoby), kteří jsou mikropodniky – jedná se
o podniky s max. 10 zaměstnanci a s ročním
obratem (nebo roční sumou rozvahy) do 2 mil.
eur (tj. zhruba do 50 mil. Kč).
Více zde…
Dne 2. května byla vyhlášena výzva k předkládání projektů v rámci programu podpory
EKO—ENERGIE (OPPI, výzva III - prodloužení).
Příjem registračních žádosti bude zahájen
21. května od 12:00 a ukončen 8. června
2012. Pro oblast Úspor energie bude příjem
žádostí otevřen od 27. června 2012 (do 12:00)
do 4. července 2012 (do 12:00). Podpora se
zaměřuje na zvyšování účinnosti při výrobě,
přenosu a spotřebě energie (úspory energie)
a využití obnovitelných zdrojů energie. O dotaci
smí žádat převážně malé a střední podnikatelské subjekty, na využití obnovitelných zdrojů
energie také podnikatelské subjekty velké.
Více zde…

více na str. 2

oborové téma
Dotace na rozvoj podnikatelských aktivit na venkově
Na str. 3 se dozvíte více o dotačních možnostech podnikatelů
v oblasti investic do výrobních provozů, maloobchodů či rekreačních
a sportovních zařízení v malých obcích.

Od 2. května je možné prostřednictvím
internetové aplikace eAccount zasílat registrační žádosti v rámci programu Marketing
(OPPI, výzva II – II. prodloužení). Příjem registračních žádostí bude ukončen 15. srpna 2012.
Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven
na 1. červen 2012, ukončení příjmu plných
žádostí je plánováno na 30. září 2012. O dotaci
smí žádat malé a střední podnikatelské subjekty,
a to na účast na veletrzích či výstavách konaných v zahraničí, na tvorbu příslušných propagačních materiálů v cizích jazycích či dopravu
vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu,
v případě zajištění externím dodavatelem.
Více zde…

více na str. 3

případová studie
Multifunkční dům a sportovní zázemí z Programu
rozvoje venkova
Krásná je nejzápadnější obec v České republice, která má vlastní
obecní úřad. Leží v západní části ašského výběžku a v současné
době má cca 500 obyvatel. Posledním úspěšným projektem obce
bylo vybudování multifunkčního domu a sportovního zázemí.
Podporu poskytly dotace z Programu rozvoje venkova a Komerční
banka. Více o tomto projektu se dozvíte na str. 4.

květen 2012

Od 11. června začíná příjem registračních
žádostí v programu Nemovitosti (OPPI, Výzva
II - prodloužení). Registrační žádosti budou přijímány po dobu minimálně sedmi dnů) Výzva se
zaměřuje na podporu podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury. Program je
zaměřen na všechny hlavní fáze životního cyklu
nemovitosti, tj. příprava, výstavba, rozvoj i rekonstrukce nemovitosti. Zažádat o dotaci smí podnikatelé, ale také zástupci obcí a krajů.
Více zde...

více na str. 4

Od 1. června 2012 do 31. srpna 2012 bude
možné podávat žádosti o podporu na prioritní
osu 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí (OPŽP). Dotaci bude možné získat
na projekty zasazující se o zlepšení kvality
ovzduší, snižování imisní zátěže a její sledování
a dále na projekty omezování emisí. O podporu
mohou kromě státních subjektů i soukromé podnikatelské subjekty.
Více zde…

1.

rady a tipy

Program rozvoje venkova

Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
(PRV) vyžaduje určitou orientaci v podmínkách tohoto
dotačního titulu. Seznamte se proto se specifiky PRV.
Na co si dát při podání žádosti pozor, jak zvýšit míru
úspěšnosti projektu či jakým způsobem jsou žádosti
hodnoceny a vybírány, vám poradí Jan Hanuš, vedoucí KB
EU Point.

●● Žádosti se hodnotí podle daných kritérií, za která náleží určitý počet bodů dle míry
splnění kritéria – u některých kritérií je možné počet bodů ovlivnit více, jinde méně.
Těžko lze například bodově ovlivnit kritérium počtu obyvatel v obci, kde je projekt
realizován. Spíše je možné pracovat s počtem pracovních míst vytvořených
projektem. Díky tomuto „systému“ si žadatel může už před podáním žádosti
obodovat svoji žádost a předem lépe odhadnout šance na úspěch.
●● K datu podání žádosti se předkládá pouze samotná žádost, která je zkontrolována.
Podle počtu bodů se sestaví seznam doporučených projektů. Žadatelé, kteří se
dostanou do tohoto seznamu, pak dokládají povinné přílohy. Takovou přílohou je
i stavební povolení či projektová dokumentace, pokud jsou ze zákona vyžadovány.
Je však potřeba pamatovat na to, že stavební povolení musí být pravomocné už
k datu podání prvotní žádosti.
●● S pracovními místy sice lze operovat, ale pokud mají být projektem vytvořena
kupříkladu dvě pracovní místa, musí tyto pracovní pozice opravdu vzniknout a být
po stanovenou dobu udržovány – nevytvoření pracovních míst by znamenalo ztrátu
nároku na dotaci.
●● V PRV si žadatelé volí míru dotace. Zvolená míra dotace je ale také jedním
z hodnocených kritérií – platí tedy, čím větší podporu žádám, tím méně dostanu
bodů.
●● Příjemce dotace by měl být vlastníkem pozemku/budovy, kde je projekt realizován,
nebo může mít tyto objekty v nájmu na základě nájemní smlouvy uzavřené alespoň
na 5 let.
●● V případě opatření „Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje“, o kterém bude řeč
dále, mohou šance na úspěch projektu vzrůst, pokud je rozpočet projektu nižší než
2,5 mil. Kč, pokud žadatel podniká kratší dobu než 2 roky a pokud v rámci projektu
spíše pořizuje stroje, než rekonstruuje provozovnu nebo staví zcela nový areál.

Aktuality
Komerční banka a společnost Benzina rozšiřují spolupráci v oblasti platebních karet pro
podnikatele. Držitelé Kreditní karty pro podnikatele získají nově při platbě za pohonné hmoty
u čerpacích stanic Benzina slevu ve výši
2,2 %.
Více zde…
Horkým tématem léta a podzimu 2012 se
stává připravovaný Seed-fond v rámci OPPI.
Jedná se o nový nástroj určený k financování
začínajících firem a firem v počáteční fázi.
K podpoře využívá návratné (revolvingové)
finanční produkty, zejména investice do základního kapitálu, doplňkově však může využívat
i jiné typy produktů, např. úvěry. Podle
Ministerstva průmyslu a obchodu má fond tři
hlavní cíle: zásadní podporu inovací, rozhýbání
trhu s rizikovým kapitálem a efektivní využívání
veřejných prostředků.
Více zde...
Od příštího roku budou moci žadatelé
o prostředky z evropských fondů v Olomouckém
a Zlínském kraji na své projekty využívat kromě
„klasických“ dotací i půjčky z finančního
nástroje JESSICA. Ta funguje na principu využití návratných zdrojů, které jsou formou dlouhodobých úvěrů, půjček, záruk a investičního kapitálu poskytovány na investice do městských
oblastí. Prostředky programu JESSICA, které
budou uvolněny z Regionálního programu
Střední Morava, bude spravovat Fond rozvoje
měst.
Více zde...
Société Générale Equipment Finance
(SGEF) připravila zajímavou nabídku financování nákupu zemědělské techniky. Ve spolupráci
s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem mohou klienti čerpat dotaci na úrokovou sazbu ve výši 3 % p. a. z programu
Zemědělec. Díky novému produktu AGROÚVĚR
PGRLF 3+ nabízí SGEF slevu až 3 % ze skutečné výše poskytnutého úvěru jako kompenzaci povinně placeného 1 % navýšení úrokové
sazby. Nedílnou součástí je také mimořádně
výhodné allrisk pojištění. Konkrétní kalkulaci
a další informace o akční nabídce lze získat
zasláním e-mailu na agrouver@sgef.cz.
Více zde...

●● V cestovním ruchu v záměru pěších tras jsou upřednostňovány naučné stezky.
Počet bodů vzrůstá i tehdy, dojde-li k napojení trasy na již existující značenou
stezku nebo pokud se na stezce vybudují odpočinková místa. V případě ubytovacích
zařízení a sportovních areálů je potom preferována komplexnost projektu, kdy díky
projektu vznikne či je rekonstruováno ubytovací, stravovací i sportovní zařízení
včetně půjčovny sportovních potřeb. Bodově zvýhodněny jsou také ty projekty,
které budou využívat tepelnou energii z OZE. Významný počet bodů náleží
zemědělským a ekologickým podnikatelům.

2.

Dotace na rozvoj podnikatelských aktivit
na venkově

oborové téma

Atraktivita venkova závisí zejména na jeho občanské vybavenosti a dostatku pracovních míst. V současnosti převažuje zemědělská činnost, která je však spojena se snižováním pracovních příležitostí, proto je potřeba doplnit
venkov i dalšími ekonomickými aktivitami. Na tuto skutečnost reaguje Evropská unie prostřednictvím Programu
rozvoje venkova (PRV), který skýtá možnost využít evropské fondy k rozvoji nezemědělských aktivit. Co konkrétně
a aktuálně lze financovat, prozradí následující řádky.

O jaké dotace lze žádat?
Program rozvoje venkova se zaměřuje na investiční i neinvestiční projekty zemědělců, obcí i podnikatelů v menších vesnicích. Z investičních projektů lze jmenovat rekonstrukce zemědělských staveb, nákup vybavení do zemědělských podniků,
investice do půdy a lesů, zlepšování vybavenosti obcí a v neposlední řadě investice do malých nezemědělských podniků,
rekreačních zařízení, sportovních areálů a služeb pro pěší
turistiku. Z hlediska aktuálnosti a významnosti zejména pro
podnikatelský sektor se budeme v rámci PRV věnovat právě
posledním zmíněným oblastem – konkrétně opatření „Podpora
zakládání podniků a jejich rozvoje“ a „Podpora cestovního
ruchu“.

Na co jsou dotace určeny?
Dotace z prvního opatření jsou určeny na zakládání nových
a rozvoj již existujících mikropodniků, které působí v oblasti
doplňkové a řemeslné výroby (truhlářství, tesařství, kovářství,
výroba keramiky apod.), služeb (opravy strojů a zařízení atp.)

zek, dále i hippostezek a dalších tematických okruhů včetně
jejich propagace. Druhý typ projektů podporuje výstavbu
a rekonstrukci ubytovacích a stravovacích zařízení (do 60
lůžek), sportovních ploch a půjčoven sportovního vybavení.
Mezi uznatelné výdaje patří kromě stavebních nákladů i náklady na vybavení těchto zařízení, výpočetní techniku, výstavbu
odstavných míst apod.

Jak vysoké jsou dotace?
U obou dotačních titulů jsou maximální výdaje, ze kterých se
následně počítá dotace, omezeny limitem 50 tis. – 10 mil. Kč.
Míra dotace potom může dosáhnout 60 % způsobilých výdajů.
U pěší turistiky jsou limity odlišné: činí 50 tis. – 1,5 mil. Kč
a míra dotace šplhá až na 90 %.

Kdo může žádat o podporu?
Projekty lze realizovat pouze v obcích do 2000 obyvatel.
V opatření „Podpora zakládání podniků“ žádají nezemědělské
mikropodniky s maximálně 10 zaměstnanci a ročním obratem
do 2 mil. eur. Při určování velikosti podniku se zohledňují i partnerské a propojené podniky. V případě cestovního ruchu jsou
oprávněnými žadateli podnikatelé zemědělci i nezemědělci
– subjekty však v oblasti cestovního ruchu nesmí podnikat déle
než 2 roky. U pěší turistiky mohou navíc žádat o podporu
i neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob.

Kde získám další informace?
Informace o Programu rozvoje venkova naleznete na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (http://www.
szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd).

Nové víceúčelové hriště v obci Krásná

a maloobchodu. Příslušné živnostenské oprávnění se dokládá
až při žádosti o proplacení. Žadatelé mohou dotace využít
zejména na výstavbu či rekonstrukci provozovny, nákup strojů
a dalšího vybavení včetně výpočetní techniky. Opatření
„Podpora cestovního ruchu“ je zaměřeno na 2 typy projektů
– pěší turistiku a ubytovací a sportovní zařízení. Záměr
v oblasti pěší turistiky umožňuje získat finanční prostředky
na tvorbu či obnovu pěších, lyžařských a vinařských tras a ste-

3.

Multifunkční dům a sportovní zázemí
z Programu rozvoje venkova

případová studie

Krásná je nejzápadnější obec v České republice, která má vlastní obecní úřad. Leží v západní části ašského
výběžku a v současné době má 500 obyvatel. Posledním úspěšným projektem obce bylo vybudování multifunkčního domu a sportovního zázemí. Podporu obci poskytly dotace z Programu rozvoje venkova
a Komerční banka.
Projekt v hodnotě 15 milionů korun s názvem
Multifunkční dům a sportovní zázemí v obci
Krásná byl svým záběrem opravdu rozsáhlý.
Jeho součástí bylo vybudování novostavby
venkovního víceúčelového hřiště s umělým
povrchem, vybudování bruslařské dráhy,
rekonstrukce fotbalového hřiště, rekonstrukce hasičské zbrojnice - zřízení ICT centra
a klubovny – a realizace vytápění Obecního
úřadu s využitím obnovitelných zdrojů energie. „Plánovali jsme, že všechny tyto věci
uděláme postupně a z větší části z vlastních
zdrojů, naskytla se ale možnost všechny
záměry spojit do jednoho projektu v rámci
jedné výzvy Programu rozvoje venkova,“
říká starosta Luboš Pokorný a dodává:
„Měli jsme docela štěstí, protože tehdy byla
úspěšnost žádostí v  Programu rozvoje venkova ČR, myslím, pouze dva projekty
v daném opatření v rámci NUTS II
Severozápad. Nám se podařilo dosáhnout
téměř maxima bodů. Ubralo nám jen to, že
jsme obec nad 250 obyvatel a že jsme
nemohli zřídit pracovní místa, což by pro nás
bylo do budoucna neudržitelné.“

Projekt krok za krokem
Jak projekt probíhal? „Vyhlásili jsme výběrové řízení, vybrali vítěze a podepsali smlouvu.
Všechny práce se rozjely najednou a trvaly
zhruba rok. Začali jsme v polovině roku 2010
a skončili v létě 2011,“ popisuje klíčové okamžiky projektu Luboš Pokorný, podle kterého byla ze stavebních prací nejnáročnější
výstavba bruslařské dráhy. Původně byla
na stejném místě čtyřsetmetrová škvárová
atletická dráha. Veškerý původní materiál se
tedy musel vytěžit, musely se odstranit
obrubníky, podkladová vrstva se musela
zabezpečit a natáhly se fólie. „Nová bruslařská dráha je určena spíše dětem a nenáročným bruslařům, kteří dávají přednost rovnému terénu. Navíc rodiny s dětmi mohou
využít i přilehlé dětské hřiště,“ doplňuje
Luboš Pokorný, podle kterého není problém,
že obec nemá vlastní školu a zatím ani školku. „Všechna sportoviště jsou i tak hojně
navštěvovaná. Využívají je nejen obyvatelé
obce, ale také lidé a rodiny z okolních obcí.“

Financování projektu
S administrací žádosti pomáhala obci poradenská firma. „Sami bychom nezvládli zpracování žádosti hlavně z časových důvodů.
A také jsme měli obavy, že bychom celou
administraci neprovedli správně. Přece jen
šlo o projekt za patnáct milionů a rozpočet
obce je jen pět,“ říká Luboš Pokorný a dále
uvádí, že realizace projektu se obešla bez
velkých problémů, nicméně kritické okamžiky zažili. „Třeba výběrové řízení. Cena se
navýšila o více než půl milionu korun. Měli
jsme ale vlastní prostředky, tak se nám podařilo vše ufinancovat. Na začátku byly taky
trochu potíže s vyřizováním úvěru, kdy nám
naše, tehdy vlastní banka nabídla úvěr pro
nás za neúnosných podmínek. Oslovili jsme
ale Komerční banku, která nám vyšla vstříc
s úvěrem a navíc poskytla i poradenství.
Po těchto zkušenostech jsme si KB zvolili
jako hlavní banku obce,“ vysvětluje Luboš
Pokorný.
Komerční banka poskytla obci Krásná dva
úvěry - 5 milionů korun na předfinancování
dotace a 3,75 milionu korun na spolufinancování projektu. Dnes má obec první úvěr již
splacený. V rámci druhého úvěru byla obec
zařazena také do programu EBRD (Evropská
banka pro obnovu a rozvoj). Díky účasti
v programu EBRD obec získala pobídku
od Komerční banky ve výši necelých 100 tis.
Kč.
V současné době má obec zažádáno o dotaci na výstavbu mateřské školky. Ta by měla
vzniknout na místě stávajících garáží v rámci
vojenského areálu. „Část garáží bychom
chtěli přestavět na školku a z druhé části
bychom udělali garáže pro hasičskou zbrojnici. Na jaře bychom měli vědět, zda byla
naše žádost Ministerstvem pro místní rozvoj
v rámci programu revitalizace vojenských
areálů schválena,“ uzavírá starosta.

Příští číslo magazínu, které vyjde v červenci 2012 se bude mimo
jiné věnovat podporám úspor energií.

Luboš Pokorný,
starosta obce Krásná

Fakta o projektu
Název projektu:
Multifunkční dům a sportovní zázemí
v obci Krásná
Začátek projektu:
8/2010
Konec projektu:
5/2011
Místo realizace projektu:
Obec Krásná, okr. Cheb
Příjemce podpory:
Obec Krásná
Celkové náklady projektu:
15,8 mil. Kč
Celková výše podpory:
10,3 mil. Kč
Úvěr poskytnutý KB:
5,0 mil. Kč - předfinancování dotace;
3,75 mil. Kč - spolufinancování projektu
Zdroj financování:
SZIF Program rozvoje venkova ČR
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Na zpracování obsahu se podílela poradenská
společnost Naviga 4, s. r. o.
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