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Aktuality
Nová zelená úsporám:
výzva prodloužena do
konce roku
Žádost o dotaci z programu Nová
zelená úsporám můžete podávat
až do konce letošního roku, tj. do
31. 12. 2014 do 12:00 hodin. Stavební
sezóna ještě běží a ministerstvo chce
vyjít vstříc co nejvíce zájemcům o dotace na energeticky úsporné bydlení.
Program se orientuje především na
zateplování rodinných domů, výměnu
oken a dveří, výstavbu tzv. pasivních
domů a výměnu starých neekologických kotlů za nové na biomasu nebo
plyn, tepelná čerpadla a instalaci
solárních panelů. Majitelé rodinných
domů mohou získat až 55% podporu
na zateplení svého domu a na nové
ekologické zdroje až 75% dotaci.
Navíc ve snaze zjednodušit administraci žádostí budou nyní žadatele
informováni o nedostatcích ve svých
dokumentech přednostně prostřednictvím e-mailu či datové schránky,
a nikoliv doporučenou poštou, jak
tomu bylo doposud. Více zde

Výzva pro rozvoj sociálních
služeb na Moravskoslezsku
V polovině října byla v rámci ROP Moravskoslezsko vyhlášena výzva na rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Konkrétně se
výzva zaměřuje na modernizaci vybavení
sociálních služeb. V rámci této výzvy bude
poskytována podpora projektům zaměřeným
na modernizaci či pořízení nových lůžek
včetně příslušenství a jiných kompenzačních
pomůcek pro zařízení sociálních služeb.
Podporovány nebudou aktivity, jež jsou
primárně zaměřeny na seniory jako jedinou
cílovou skupinu. Senior tedy může být hlavním příjemcem sociální služby pouze tehdy,
pokud to bude mít prokazatelný pozitivní
vliv na některou z jiných cílových skupin
uvedených v aktuálně platném Prováděcím
dokumentu (např. sociální služba umožní
návrat do pracovního procesu osobě, jež
o seniora pečuje). Výše veřejné podpory
se pohybuje v rozmezí 25–45 % dle velikosti podniku. Minimální velikost celkových
způsobilých výdajů projektu činí 0,5 mil. Kč.
Žádosti lze podávat do 14. 1. 2015. Více zde

Aktualizace databáze
rozvojových ploch
a brownfields
V současné době probíhá aktualizace databází mapujících rozvojová území. Týká se to
tří databází: Národní databáze brownfields,
Databáze podnikatelských nemovitostí
a Databáze investičních příležitostí. Do
těchto databází budou přidány nové vhodné
lokality, které budou nabízet investorům
projektové příležitosti.

Nový operační program
pro podnikatele získává
konkrétní podobu
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OPPIK), který budou moci od příštího
roku využívat zejména podnikatelé,
se začal rýsovat v detailnějších obrysech. V rámci prioritních os jsou
již navrženy konkrétní programy
podpory. V oblasti rozvoje výzkumu
a vývoje pro inovace budou podporována podniková VaV centra
v rámci programu Potenciál, program
Proof-of-Concept umožní vytvoření
funkčního prototypu. V oblasti rozvoje
podnikání a konkurenceschopnosti
MSP budou k dispozici například programy Marketing pro podporu účasti
na veletrzích či pořízení propagačních
materiálů, Progres a Rizikový kapitál pro realizaci podnikatelských
záměrů začínajících podniků (do
5 let). Současný program Rozvoj vystřídá program Technologie, který
bude určen pouze pro mikropodniky
a případně MSP v hospodářsky
problémových regionech. Nový program Nemovitosti bude zaměřen na
přeměnu brownfieldu na podnikatelskou zónu. Rozvoj podniků v oblasti
lidských zdrojů umožní dva programy
Poradentství. V rámci energetické
účinnosti podniků je navržen např.
program Obnovitelné zdroje energie a Nízkouhlíkové technologie.
Poslední oblast orientovaná na rozvoj
IKT a vysokorychlostního internetu
představí program ICT a sdílené
služby. Předpokládaná alokace
OPPIK je 118,7 mld. Kč.
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Municipality v novém programovém období
Municipality již mají mnohé zkušenosti s čerpáním evropských peněz z předchozích dvou období. Pro nové
programové období dochází k několika změnám, které by měly celý proces získávání finančních prostředků
a podpory sjednotit a zjednodušit, důraz bude kladen zejména na územní dimenzi a snahu o koncentraci
prostředků evropských fondů do specifických typů území.

»»Vhodné operační programy
Velká podpora bude věnována rozšíření
sociálních služeb a s nimi spojené infrastruktuře a zajištění sociálního začleňování
znevýhodněných skupin obyvatel. Na tyto
aktivity budou moci obce a města čerpat
zdroje z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Operačního
programu Zaměstnanost (OP Z). Oba tyto
programy budou sloužit i pro nalezení
podpory v oblasti vzdělávání, které bude
doplňovat ještě Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Projekty na zkvalitnění a modernizaci dopravní infrastruktury a veřejných dopravních
služeb budou obce a města moci realizovat
a financovat prostřednictví Operačního
programu Doprava (OP D) a také skrze
již zmiňovaný IROP. Podporována bude
také veřejná hromadná doprava, zejména
ta šetrnější k životnímu prostředí, jako je
například tramvaj či trolejbus.
Do oblasti životního prostředí ve městech
a na venkově budou moci místní samosprávy investovat díky Operačnímu programu Životní prostředí (OP ZP) a částečně
také díky energeticky úsporným aktivitám v rámci IROP. Města a obce získají
prostředky například na protipovodňová
opatření, na odstraňování nepovolených
skládek a budování center pro předcházení
vzniku odpadů a jejich třídění a recyklaci
a také na opatření snižující rizika nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
a prevenci chemických havárií.

Vedle uvedených operačních programů
budou moci obce, města a regiony nadále spolupracovat v rámci cíle Evropská
územní spolupráce prostřednictvím operačních programů přeshraniční spolupráce,
kterých bude nadále 5, a Operačního programu Meziregionální spolupráce.

»»Integrovaný regionální
operační program

»»Integrované nástroje
Jednou z důležitých novinek, které obce
a města v novém programovém období
čekají, je posílení role tzv. integrovaných
nástrojů. Tyto nástroje umožňují městům
a obcím slučovat finanční zdroje z několika
prioritních os jednoho či více operačních
programů. Bude-li například město či
obec investovat do rozvoje dopravní infrastruktury, bude moci pro projekt využít
prostředků z OP Doprava i IROP. Nástroje
jsou realizovány prostřednictvím vytvořených a schválených dokumentů, strategií
a plánů rozvoje obcí a měst.

Jak je patrné, jedním ze stěžejních zdrojů
pro rozvoj municipalit bude IROP. Jeho
snahou je integrovat nejdůležitější oblasti
a témata, které obce a města potřebují
řešit. IROP je nástupcem regionálních operačních programů a Integrovaného operačního programu. Finanční alokace IROP
pro následující programové období bude
cca 4,7 mld. EUR, tedy 22,5 %
z celkových zdrojů pro ČR.
Na většinu opatření budou
moci obce a města získat
Jednou z novinek
85% dotaci. Pro aktivity
je posílení role
podporované v rámci pritzv. integrovaných
oritní osy 4 je stanovena
nástrojů.
míra spolufinancování
zvýšená na 95 %.
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Municipality v novém programovém období
»»Tabulka IROP - prioritní osy

a podporované aktivity v novém
programovém období

Prioritní osa IROP

Podporované aktivity a jejich procentuální finanční alokace
Silnice (20 %): rekonstrukce, modernizace, výstavba vybraných silnic
II. a III. tříd včetně obchvatů

PO 1:
Konkurenceschopné,
dostupné a bezpečné
regiony

Udržitelná doprava (10 %): veřejná doprava, multimodalita, moderní
technologie v dopravě, zmírnění negativních vlivů na ŽP
Integrovaný záchranný systém (3,3 %): podpora složek IZS, modernizace
výcvikových a vzdělávacích středisek IZS
Sociální inkluze (7,3 %): podpora sociálních služeb, sociálního bydlení,
komunitních center
Sociální podnikání (0,6 %): výstavba, rekonstrukce, vybavení sociálních
podniků

PO 2:
Zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života
pro obyvatele regionů

Zdravotnictví (6 %): pořízení přístrojů a nezbytné stavební úpravy pro
vysoce specializovanou péči, modernizace infrastruktury navázané péče
Vzdělávání (10 %): rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání, výstavba,
rekonstrukce a vybavení odborných učeben a zázemí pro výuku
přírodovědných a technických oborů, úprava budov a učeben pro žáky
se SVP
Snížení spotřeby energií (13,5 %): snižování spotřeby energie v bytových
domech

PO 3:
Dobrá správa území
a zefektivnění
veřejných institucí

Kulturní a přírodní dědictví (9 %): revitalizace vybraných nemovitých
památek, revitalizace přírodního dědictví, podpora vybraných muzeí
a knihoven
eGovernment (7 %)

Územně plánovací dokumentace (2 %)
PO 4:
Komunitně vedený
místní rozvoj (CLLD)

Podporovány aktivity identifikované ve strategiích komunitně vedeného
místního rozvoje, které jsou ve shodě s podporovanými aktivitami prioritních
os 1 až 3
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Jak to dělají jinde

Rozvojové projekty obce Krásná
Krásná je nejzápadnější obcí ČR Pro zkvalitnění životního prostředí obce
s vlastním obecním úřadem. Leží je mimo jiné důležitý projekt Zajištění
techniky pro svoz odpadu, na který obec
v ašském výběžku v blízkosti ba- získala dotaci z OP Životní prostředí. Jeho
vorsko-saského pohraničí. S 529 hlavním cílem je snížit množství komunálobyvateli (leden 2014) patří mezi ního odpadu a zvýšit podíl vytříděných
malé obce. Krásná se úspěšné složek. V rámci projektu byl pořízen nosič
kontejneru včetně nástavby na odvoz serozvíjí a využívá k tomu mimo jiné parovaného odpadu, sady kontejnerů na
i dotace z fondů EU. Zástupci obce separovaný odpad a popelnice na plast k
jsou v tomto směru velice aktivní, rodinným domům. Celkové výdaje projektu
za poslední dva roky se pustili do přesáhly 1,8 mil. Kč, přičemž dotace pokryla
téměř 90 %. Projekt byl veřejností velice
8 projektů. Velkou část peněz tak kladně přijat. Obci se díky němu podařilo
obec investuje do životního pro- zdvojnásobit množství vyseparovaného
středí, například díky projektům odpadu a výrazně snížit podíl komunálRealizace úprav veřejného pro- ního odpadu ukládaného na skládku.
stranství a Kompostování v obci Evropské dotace pomáhají obci nejen
v oblasti životního prostředí, ale také
Krásná, investuje rovněž do
skrze Program rozvoje venkova
úpravy rybníků a také do
podporují vybudování sporvzdělávání pořízením
tovní a kulturní infrastruktury
Výdaje
přesáhly
a ROP Severozápad umožškolního mikrobusu.
nil revitalizovat veřejné
1,8 mil. Kč, přičemž
prostranství. Vzhledem
dotace pokryla
ke
své poloze obec jako
téměř 90 %.

součást Sdružení Ašsko
realizovala také několik projektů s bavorskými a saskými
partnery v rámci OP přeshraniční
spolupráce. V neposlední řadě je obci
prospěšný také Evropský sociální fond,
který podpořil vznik pracovních míst formou
veřejně prospěšných prací.

Technický vůz pořízený v rámci projektu
Zajištění techniky pro svoz odpadu

Při přípravě projektů se obec snaží vycházet
z potřeb občanů, kteří své návrhy a nápady
přednáší na pravidelných setkáních. V současnosti se obec potýká zejména s problémem nedostatku pečovatelských služeb
a bydlení pro seniory. I v tomto ohledu má
obec v plánu obrátit se na evropské fondy

a připravuje projekt výstavby nového domu
s pečovatelskou službou. Mimo to se jako
velká část obcí potýká se špatným stavem
místních komunikací. V tomto směru bude
moci obec využít v příštích letech nový
Integrovaný regionální operační program.

Financování projektu
Co se týká samotné přípravy projektové žádosti a administrace projektů, obec vzhledem
k počtu realizovaných projektu a omezené
personální kapacitě obecního úřadu řeší tento
proces prostřednictvím poradenských firem.
Projekty se obec snaží financovat z vlastních
prostředků či rovnou z těch dotačních, ale
v současném objemu projektů se zástupci
obce rozhodli čerpat bankovní úvěr. Komerční
banka s obcí Krásná spolupracuje na financování některých projektů.
Obec je součástí místní akční skupiny
MAS21 o.p.s. a jako taková bude moci v ovém
programovém období využívat pro financování projektů zmiňovaných integrovaných
nástrojů a vytvářet společně s ostatními obcemi a partnery strategii územního rozvoje.
Obec má v plánu pokračovat ve zlepšování
kvality životního prostředí, rozvíjet bydlení
a infrastrukturu a investovat do lidských zdrojů.

Podle starosty obce, pana Luboše
Pokorného, je důležité připravovat smysluplné projekty, které budou mít významný
přínos pro občany a nebude je nutno v budoucnu složitě dotovat z vlastních zdrojů.
Z toho důvodu je nezbytné mít připravenou
kvalitní strategii rozvoje území a té se držet.
Před podáním žádosti musí být projekt připraven na 100 %.

(Zdroj: Obec Krásná, 2014)
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Zaostřeno na dotace

Zajímavá zjištění z průzkumu mezi
příjemci dotace
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ve spolupráci
s Komerční bankou provedly
průzkum mezi malými a středními
podniky a obcemi orientovaný na
čerpání dotacíz evropských fondů.
Průzkum byl zaměřen na dvě základní oblasti: zkušenost s čerpáním dotací a plánování projektu
s EU dotací v následujícím období.
Průzkum proběhl letos na podzim
a zúčastnilo se ho celkem 518 respondentů, přičemž 106 připadalo
na obce a 413 na podniky.
Obce jako žadatelé o dotaci jsou výrazně
aktivnější než podniky, žádají o dvakrát více
dotací než firmy. Toto zjištění je pochopitelné,
jelikož většina činností obce je neziskového
charakteru a jejich fungování je závislé na
financích z veřejných zdrojů. I z toho důvod
mají obce vyšší nároky na míru dotace
a očekávají, že jim podpora pokryje 80 %
nákladů celého projektu. Úspěšnost žádostí
je přitom u obcí i firem téměř stejná, tedy
72 resp. 75%. Nejčastěji žádanou částkou
o dotaci byly 3 miliony korun a logicky velké
obce, tedy nad 5000 obyvatel žádaly o vyšší
částky než malé obce. U obcí byl průměrný
počet žádostí roven 6 a nejčastější počet
přidělených dotací 4,5.
I v novém programovém období plánují
žádat o dotace více obce, i přesto, že slabé

stránky sytému poskytování dotací vnímají
intenzivněji než podniky. Obce plánují žádat
především v oblasti životní prostředí, kultura,
doprava a sociální politika, zatímco soukromé
firmy se budou orientovat na podnikání, inovace, výzkum a vzdělávání.

obcí a 72 % podniků by využilo stejnou firmu
i v budoucnu.

Iveta Ocásková, ředitelka korporátního bankovnictví KB říká: „ „V období 2014-2020
bude zachován princip vyplácení dotací „ex
post“. Tedy nejprve bude muset příjemce
Jako nejslabší stránky systému vnímají oba
projekt zrealizovat a teprve poté mu bude dosektory zejména administrativní náročnost
tace vyplacena. Z tohoto důvodu v minulém
a roztříštěnost zdrojů informací. To by se
programovacím období 25% všech příjemců
v následujících letech mělo změnit, jelikož
dotací využilo k financování podpořených
pro nové programové období dojde ke
projektů bankovní úvěr. Do budoucna stejně
sjednocení metodik a informačních a regisuvažuje téměř polovina subjektů. Jsem ráda,
tračních systémů do jednoho. I z důvodu
že v této oblasti patříme mezi lídry na trhu
náročné administrace žádostí a projektů si
a to i díky odbornému poradenství našich
obce nechávají zpracovat kompletně žádost
specialistů v regionech už od roku 2007.
o dotaci poradenskou firmou. Poradenských
Jelikož průzkum nepochybně prokázal, že
společností obce využívají častěji než firmy.
poradenství bank si MSP i obce váží, přiTento fakt souvisí s mnohdy velmi
pravujeme podstatné rozšíření našich služeb
specifickými žádostmi firem,
tak, abychom našim klientům ještě
kdy se jedná o oblasti, které
více pomohli prodrat se dotační
vyžadují elementární
administrativou. Věřím, že
odbornost a součinnost
smysluplné využití dotačních
660 mld. Kč
ze strany žadatele je
zdrojů pomůže posunout
mohou v období
pro úspěch žádosti
naše podnikatele k vyšší
2014-2020 z fondů
nezbytná. Zpoplatnění
konkurenceschopnosti,
EU čerpat příjemci
se liší, obce častěji platí
a to nejen na našem malém
pouze fixní poplatek než
lokálním trhu. Je známo, že
v ČR.
tzv. „success fee“, popladotace nejsou samospasitek v případě úspěšného
telné. Ale při spojení s dobrým
schválení žádosti. Větší obce
nápadem, správným obchodním
byly oproti malým mnohem samopřístupem, efektivní výrobní technologií
statnější ve zpracovávání dotací, polovina si
a neutuchajícím tahem na branku jsou určitě
žádost zpracovala sama. Menší využití extervítanou injekcí.
ního poradenství plyne zcela jistě ze získaVýsledky průzkumu jsou k dispozici na
ných zkušeností z minulého programovacího
stránkách AMSP.
období a větší administrativní kapacity. Obce
i firmy jsou podle průzkumu se spolupráci
s poradenskými firmami spokojeny, 66 %

KB EU POINT news vydává Komerční banka, a. s.
Na zpracování obsahu se podílela poradenská společnost Naviga 4, s. r. o.
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