news
I.
Špičkové stroje, které produkují kvalitní výrobky, moderní technologie, díky
kterým budou firmy moci zavést nový způsob výroby, to vše je velmi důležité
pro každého podnikatele, aby uspěl nejen mezi domácí konkurencí, ale také
na mezinárodním trhu. Nákup těchto výkonných strojů ale vyžaduje velké
investice. Soukromé firmy by tak neměly váhat a využít jednu z posledních
možností získat na tyto projekty dotace z Evropské unie. Nové číslo KB EU
Point News se tak bude věnovat programům, ze kterých je možné pořízení
moderních technologií financovat. Poradíme vám co očekávat, pokud v rámci
evropských programů pořizujete nové stroje a představíme vám úspěšný
projekt.

Aktuality
Už jen do 28. 2. 2012 je možné podávat
registrační žádosti do programu Rozvoj
(OPPI, výzva III. prodloužení). Tento program
je zaměřen jen na podporu malých a středních
podniků (do 250 zaměstnanců). Podpora je zacílena na nákup nového moderního technologického vybavení včetně řídícího software (SW).
Program je připraven jen pro žadatele, kteří své
projekty realizují v regionech se soustředěnou
podporou státu. Plné žádosti budou přijímány
od 15. 2. 2012 do 30. 3. 2012.
Více zde…
Od 1. 3. 2012 do 30. 4. 2012 bude možné
podávat registrační žádosti na agenturu
CzechInvest (CI) do programu Nemovitosti
(OPPI). Tento program podporuje přípravu podnikatelských zón, rekonstrukce objektů na podnikatelské prostory, výstavbu nájemních objektů
nebo projektovou přípravu. Oprávněnými žadateli jsou územní samosprávné celky a podnikatelské subjekty. Příjem plných žádostí bude
zahájen 1. 5. 2012 a bude ukončen do 7 měsíců
od data přijatelnosti projektu nebo od data zahájení příjmu plných žádostí podle toho, který okamžik nastane později. Plné žádosti může žadatel
podat až po schválení registrační žádosti.

rady a tipy
Nákup moderních technologií
Jakými pravidly se řídit a na co všechno byste neměli zapomenout,
pokud pořizujete technologie dotované ze strukturálních fondů,
vám poradíme na str. 2.

Více zde…

více na str. 2

oborové téma
Dotace na moderní technologie

Až do 31. 12. 2012 je možné podávat
žádosti o dotaci do programu Progres (OPPI).
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 300 mil. Kč.
Žádosti o podporu přijímají pobočky
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.
Cílem tohoto programu 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…

Investice do technologií jsou v rámci strukturálních fondů podporovány hned z několika programů. Které to jsou a na jaké aktivity jsou
dotace určeny, se dozvíte na str. 3.
více na str. 3

případová studie

Už jen do 17. 2. 2011 je možné 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 výrobků
a technologií, popř. k inovaci těch stávajících.
Vhodným žadatelem je podnikatelský subjekt
splňující definici malého a středního podniku
(do 250 zaměstnanců), který má dvě po sobě
uzavřená účetní období.
Více zde…

Lakovna od špendlíku po lokomotivu
Společnost Vanap s.r.o. provádí antikorozní nátěry ocelových
a betonových konstrukcí. A to jak přímo u klientů, tak v lakovacích
halách v Komořanech u Mostu. Díky dotaci od EU a úvěru
od Komerční banky mohla firma v roce 2009 rozšířit kapacity. Více
o tomto projektu se dozvíte na str. 4.

leden 2012

více na str. 4

1.

rady a tipy

Nákup moderních technologií

Nákup moderních technologií je financován především
z programu Rozvoj. Projekty z tohoto programu sice
nemusí být nijak specificky zaměřeny jako v jiných
programech (např. na inovace ve výrobě, využívání
alternativních zdrojů energie apod.), přesto je ale dobré při
jejich plánování a následné realizaci pamatovat na několik
základních pravidel. Jaká to jsou, vám prozradí Jan
Hanuš, vedoucí KB EU POINT Promotion Center.
●● Projekty financované z programu Rozvoj by měly příznivě ovlivnit podnikání
realizátorů. Nákup technologií by tedy měl přispět k nárůstu odbytu a ke zvýšení
konkurenceschopnosti firmy na celostátní i mezinárodní úrovni.
●● Tyto položky jsou součástí hodnotících kritérií, proto by podnikatelé měli mít
kvalitně zpracovanou strategii budoucího vývoje firmy, vývoje trhu a přínosy
projektu nejen pro realizátora projektu.
●● Například jsou více bodovány projekty, které mají pozitivní vliv na životní prostředí,
čili se jedná o pořízení bezodpadových a nízkoemisních technologií. Dále je
pozitivně hodnocen vznik nových pracovních míst v rámci projektu.
●● Projekty jsou posuzovány také z finančního hlediska, což znamená, že se hodnotí,
zda jsou firmy schopny projekt financovat s využitím vlastních zdrojů (včetně úvěrů)
a reálnost finančních nákladů.
●● Součástí hodnocení je také porovnání stávajícího a navrhovaného zařízení.
V žádosti je tedy nutné uvést, jak významná je modernizace technologie a jestli je
její výběr přiměřený předkládanému projektu.
●● Důležité je také dobře nastavit rozpočet – ten by měl být dostatečně podrobný
a mělo by z něj být jasné, jaké investice v jednotlivých letech provedete a kam
budou směřovat.
●● Nákup technologií přesahující půl milionu korun musí být realizován prostřednictvím
výběrového řízení na dodavatele.
●● Pravidla pro výběr dodavatele jsou vždy součástí konkrétních výzev jednotlivých
programů a musí se řídit obecnými pravidly, tj. musí být transparentní, nediskriminační
a dodržovat rovný přístup.
●● Podnikatelé nesmějí zapomenout také na to, že i projekty zaměřené na pořízení
technologií musí splňovat pravidla povinné publicity. Nakoupené stroje v rámci
projektu financovaného ze strukturálních fondů tedy musejí být označeny štítkem
s příslušnými údaji. Ty bývají specifikovány v příručkách pro příjemce z jednotlivých
programů.
●● Stejně tak budova, ve které se podpořené technologie nacházejí, by měla být
označena pamětní deskou informující o finanční spoluúčasti Evropské unie
na realizovaném projektu.

Aktuality
Do 15. 3. 2012 bude probíhat příjem registračních žádostí na agenturu CI do programu
Školicí 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 15. 6. 2012. Plné
žádosti může žadatel podat až po schválení
registrační žádosti.
Více zde…
Zaměstnavatelé (malé, střední i velké podniky), kteří realizují činnost ve vybraných odvětvích, mohou průběžně žádat o dotace na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců prostřednictvím úřadů práce v rámci projektu
„Vzdělávejte se pro růst“. Financovány jsou
projekty zaměřené na další profesní vzdělávání
s důrazem na odborné vzdělávání stávajících
nebo nově přijatých zaměstnanců, a stejně tak
na odbornou jazykovou výuku související s pracovní činností pracovníků. Z finančních prostředků lze řešit také mzdové náklady školených
zaměstnanců po dobu jejich vzdělávání.
Vzdělávací aktivity se musí týkat zaměstnanců
provozoven na území celé České republiky,
mimo hl. město Praha. Ukončení aktivit projektu
musí být nejpozději do 31. 5. 2013.
Více zde…
Už jen do 13. 2. 2012 je možné předkládat
projekty zaměřené na zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží do Operačního programu Životní
prostředí. Mezi podporované aktivity patří například sanace kontaminovaných staveb (včetně
zbytků technologií), půdy a podzemních vod,
dále sanace starých skládek a úložišť. Do programu také patří odstraňování kontaminace půd,
stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí
inovativních sanačních technologií apod. Žádat
o podporu mohou obce a města, svazky obcí,
kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace, státní podniky a podnikatelské subjekty.
Více zde…
V průběhu prvního čtvrtletí roku 2012 se
plánuje spuštění nové výzvy do globálního grantu EDUCA. Tento program je zaměřen především na specifické vzdělávání, tedy takové vzdělávání, které poskytuje kvalifikace, jež jsou
nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních
oborů. Aktivity tohoto typu musí tvořit aspoň 80 %
projektu. O finanční prostředky v rámci globálního grantu EDUCA mohou žádat podniky bez
ohledu na velikost se sídlem na území ČR (mimo
Prahu) spadající do podporovaných CZ-NACE.
Více zde…

2.

Dotace na moderní technologie

oborové téma

Ve stále rostoucím konkurenčním prostředí se soukromé firmy neobejdou bez využití moderních technologií nejen
na domácí půdě, ale především v zahraničí. Tuto skutečnost si uvědomuje i Evropská unie a pomocí několika
programů nabízí možnost využít strukturální fondy k nákupu nových strojů, které umožní například inovace výrobních procesů. Jaké programy to jsou, vám prozradí následující řádky.

O jaké dotace lze žádat?

Jak vysoké jsou dotace?

Největší příležitost získat dotace na nákup výrobních technologií poskytuje podnikatelům Operační program Podnikání a inovace, konkrétně z programů Rozvoj, Inovace a Potenciál. Pro
podnikatele realizující své projekty v hlavním městě je určen
Operační program Praha – Konkurenceschopnost, zemědělští
podnikatelé pak čerpají příspěvky z Programu rozvoje venkova.

Z OPPK je možné získat dotace ve výši od 60 do 80 % způsobilých výdajů projektů. Dotace z OPPI se řídí regionální mapou
intenzity veřejné podpory, výše finančních příspěvků tedy závisí na velikosti podniku a místě realizace projektu. Dotace
z PRV na nákup technologií se pohybuje od 40 do 60 % celkových způsobilých výdajů.

Na co jsou dotace určeny?
Z programu Rozvoj je možné financovat nákup strojů a zařízení včetně software zajišťujícího jejich funkčnost. Dále jsou
financovány i náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení. Podnikatelé, kteří provozují
ve svých firmách výzkumné aktivity, mohou čerpat příspěvky
na vybavení výzkumných a vývojových center z programu
Potenciál. Nákup strojů, které umožní soukromým firmám
zavést inovace výrobních postupů nebo nově vyvinutých
výrobků, je zase podporován z programu Inovace.

Kdo může žádat o podporu?
Program Inovace je určen pro malé a střední podniky, jejichž
projekty jsou realizovány mimo území hlavního města Prahy.
V rámci programu Rozvoje venkova mohou být žadateli fyzické i právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě
a lesnictví. O dotace z OPPK mohou žádat malé a střední
podniky realizující projekty na území hl. města Prahy. Konkrétní
vymezení příjemců podpory jsou k dispozici v pravidlech aktuálních výzev jednotlivých programů.

Kde získám další informace?
Informace o programech OPPI naleznete na stránkách agentury CzechInvest.
Podmínky podpory a aktuální výzvy z OPPK naleznete
na webových stránkách programu.
Další informace o investicích do zemědělských technologií lze
získat na internetových stránkách Programu rozvoje venkova.

Lakovna společnosti VANAP, s.r.o. v Komořanech u Mostu

Zemědělští podnikatelé mohou čerpat příspěvky v rámci PRV
na modernizaci zemědělských podniků, která zahrnuje také
investice do zemědělských technologií. Z PRV je možné také
získat dotace na stroje umožňující inovace v rámci zemědělské výroby.
Dotace na nákup strojů nebo pořízení informačních a komunikačních technologií (hardware a software) pro projekty realizované v hlavním městě mohou soukromé firmy získat z OPPK.

3.

Lakovna od špendlíku po lokomotivu

případová studie

Společnost Vanap, s.r.o., provádí antikorozní nátěry ocelových a betonových konstrukcí. A to jak přímo
u klientů, tak v lakovacích halách v Komořanech u Mostu. Díky dotaci od EU a úvěru od Komerční banky
mohla firma v roce 2009 rozšířit své kapacity.
Po svém vzniku v roce 1992 prováděla
společnost Vanap antikorozní nátěry ocelových konstrukcí, mostů nebo nádrží
pouze u zákazníků. Ačkoliv jsou dnes
nátěrové systémy již velmi sofistikované,
v zimním období jsou tyto práce problematické. Brzy proto vznikla potřeba vybudovat
lakovnu, kde by bylo možné pracovat celoročně. V roce 1996 začal Vanap spolupracovat s Krušnohorskými strojírnami,
v jejichž objektu v Komořanech u Mostu
firma koupila objekt lakovny, a to díky
úvěru od KB. Brzy se její kapacity ukázaly
jako nedostatečné: „Nedokázali jsme zajistit dostatečný průtok materiálu a nemohli
jsme proto dělat zakázky většího rozsahu.
Nátěr musí zaschnout. Když děláte vícevrstevný systém, konstrukce vám tam leží
a zabírá místo," vysvětluje obchodní ředitel
firmy Ing. Zdeněk Hrabák. Z tohoto důvodu se rozhodli kapacity rozšířit a požádali
o dotaci na technologie z programu Rozvoj
v OPPI. Na dotovaný projekt Centra povrchových úprav (CPÚ) čerpali také úvěr
od Komerční banky.

Změna plánu
Cesta od podání žádosti o dotaci až k jejímu schválení trvala podle slov Zdeňka
Hrabáka zhruba rok a půl. Při zpracování
všech podkladů spolupracoval Vanap
s poradenskou firmou: „Firmy, které žádosti připravují, vědí jak ji vhodně napsat, jsou
to profesionálové a je lepší svěřit to jim,"
doporučuje Zdeněk Hrabák a dodává:
„Spolupráce s poradenskou firmou byla
korektní, nabídli nám dva způsoby placení
– buďto složit celou částku dopředu nebo
menší částku předem a pak procenta
z ceny projektu nebo výše dotace." Zvolili
druhou variantu: „Pokud nemají ani oni
jistou svou fakturu, musí se také snažit,
aby projekt vypracovali dobře. Na základě
toho dostanou i oni svoje peníze."
Mezitím se ale změnily plány. Na pozemku
vedle stávající haly, který Vanap chtěl pro
výstavbu CPÚ, měla stát elektrárna.
Jednali proto s druhým regionálním partnerem, Teplickou strojírnou, o pozemku

v Teplicích. Po podání projektu se však
uvolnila v Komořanech jiná hala, a tu si
nakonec Vanap od Krušnohorských strojíren pronajal. Vybavili ji potřebnou technikou, která nyní umožňuje snadnější manipulaci i realizaci větších zakázek. Druhá
komořanská hala zahájila provoz v roce
2009 a umožnila Vanapu přežít v době
ekonomické krize.

Dvě etapy projektu
Ještě než si byli ve Vanapu jisti, že dotaci
opravdu dostanou, byli nuceni zakoupit
tryskací zařízení. Bez něj by nemohli snížit
vysoké ceny, které je znevýhodňovaly
oproti konkurenci: „Do boxu jsme šli i bez
schválení dotace – to jsme byli schopni
ufinancovat z běžného úvěru, potřebovali
jsme to hned a viděli to jako klíčový parametr pro snížení ceny a tudíž konkurenceschopnost," říká Zdeněk Hrabák. Díky
tryskacímu boxu mohou nyní recyklovat
abrazivo a redukovat množství odpadu.
Projekt se tak rozdělil do dvou etap:
z konečného financování byla částka
za pořízení tryskacího zařízení vyjmuta
a dotace se snížila. Nakonec tedy čerpala
firma dotaci pouze na lakovací technologie, které umožňují volné lakování.
„Protože jsme zakázková lakovna
od špendlíku po lokomotivu, požadovali
jsme, aby technologie umožňovala provádět nátěry v celé hale," popisuje Zdeněk
Hrabák. Hala je rozdělena do tří sekcí,
které dokážou pracovat nezávisle na sobě
a šetřit tak energii. Menší zakázky probíhají stále také ve staré lakovací hale.
Ačkoliv Vanap v krytých lakovacích halách
realizuje jen třetinu prací (většinu dělají
přímo u zákazníků), díky CPÚ mohli uzavřít rámcovou smlouvu s Krušnohorskými
strojírnami, a tím získali jistotu 40 - 70 %
zakázek pro CPÚ. V budoucnu by chtěli
práce v hale zefektivnit jejím zateplením,
na které by rádi čerpali další dotace s úvěrem od Komerční banky. Protože ale
objekt mají v nájmu, je další postup závislý na dohodě s pronajímatelem.

Příští číslo magazínu, které vyjde v březnu 2012 se bude mimo jiné
věnovat dotacím na rekonstrukce nemovitostí.

Ing. Zdeněk Hrabák,
obchodní ředitel firmy VANAP, s.r.o.

Fakta o projektu
Název projektu:
CPÚ - Centrum povrchových úprav
Začátek projektu:
květen 2007
Konec projektu:
červenec 2009
Místo realizace:
Komořany u Mostu
Příjemce podpory:
VANAP, s.r.o.
Celkové ináklady:
18,3 mil. Kč bez DPH
Celkové uznatelné náklady:
11,5 mil. Kč bez DPH
Celková výše podpory:
6,8 mil. Kč
Úvěr poskytnutý KB:
16,4 mil. Kč
Zdroj financování z EU:
Operační program Podnikání a inovace
OPPI, program ROZVOJ
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