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I.
V letech 2007–2013 má Česká republika možnost získat více než 800 mld. Kč
z fondů EU. Komerční banka je připravena Vám nabídnout komplexní služby při
získávání unijních dotací. Jednou z takových služeb je i poskytnutí praktických
informací, doporučení a rad týkajících se fondů EU. V rámci realizace konceptu
KB EU Point proto banka upravila původní KB Zpravodaj o EU do podoby přehledného newsletteru KB EU POINT NEWS. Každé číslo newsletteru bude obsahovat
užitečné rady a tipy, oborové téma a související případovou studii. První číslo je
věnováno vodohospodářským projektům.

rady a tipy
Možnosti financování
Víte, jakým způsobem mohou být již v průběhu realizace financovány investiční projekty, které jsou podpořeny z fondů
Evropské unie? Celý proces provází několik důležitých kroků
od dat uvedených ve smlouvě přes možnosti rozdělení projektu až po speciální bankovní produkty. Více najdete v rubrice
rady a tipy.

více na str. 2

únor 2008

Aktuality

H

Od 3. 3. 2008 do 30. 4. 2008 budou přijímány žádosti o dotace do OP Životní prostředí.
Budou podpořeny projekty zaměřené na zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Žadatelem může být obec,
město nebo jiný veřejnoprávní subjekt.
Více zde…

H

V 1. polovině roku 2008 bude vyhlášeno
další kolo příjmu žádostí o dotace týkající se
životního prostředí. Konkrétně budou přijímány
žádosti o dotaci na projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší, podpora bude poskytována také na využívání obnovitelných zdrojů
energie, na zkvalitnění nakládání s odpady nebo
na odstraňování starých ekologických zátěží
a další. Žadateli mohou být obce, města, organizace jimi zřizované a další.
Více zde…

H

V únoru 2008 se očekává vyhlášení dalšího
kola pro příjem žádostí do Programu rozvoje
venkova. Tento program je primárně určen pro
zemědělce a pro obce s méně než 500 obyvateli. Od února bude možné podávat žádosti
o dotace na projekty zabývající se modernizací
zemědělských podniků. Konkrétně jde o dotace
na výstavbu, rekonstrukci nebo technologické
vybavení zemědělských podniků. Dále budou
podporovány projekty zaměřené na vývoj
nových produktů, postupů a technologií.
Více zde…

H

oborové téma
Vodohospodářské projekty
V rubrice oborové téma Vám přinášíme detailní odpovědi na
Vámi nejčastěji kladené otázky týkající se žádostí o dotace.
Tentokrát se věnujeme vodohospodářským projektům a na
stránce 3 se dozvíte, kde a jak můžete právě o tyto dotace na
rekonstrukce či výstavbu úpraven vody nebo kanalizací žádat.
více na str. 3

Dne 2. 1. 2008 byl vyhlášen Program ICT
a strategické služby (součást Operačního programu Podnikání a inovace). Tento program
podporuje rozvoj informační a znalostní společnosti. Konkrétně budou podporovány projekty
zaměřené na vývoj SW, centra sdílených služeb,
centra zákaznické podpory a také centra oprav
high-tech výrobků a technologií. Registrační
žádosti bude možné podávat od 1. 3. 2008.
Mezi žadatele budou řazeny všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost.
Podmínkou je, že musí mít sídlo na území České
republiky.
Více zde…

H Dne 2. 1. 2008 byl agenturou CzechInvest

případová studie
Úspěšný projekt na povodí Moravy
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko realizuje obsáhlý projekt,
který zahrnuje rekonstrukci jihlavské čistírny odpadní vod
a výstavbu nových kanalizačních sítí pro město Jihlavu a přilehlé obce. Hodnota projektu dosáhla 470 milionů korun. Většinu
získal svaz z fondů EU. Pomohl mu však také bankovní úvěr.
více na str. 4

vyhlášen Program Nemovitosti (součást Operačního programu Podnikání a inovace). Tento
program podporuje rekonstrukci podnikatelských objektů, výstavbu či modernizaci podnikatelských areálů, částečně výstavbu nájemních
objektů a také přípravu projektové dokumentace. Žadateli budou převážně podnikatelské
subjekty – hlavně malé a střední podniky, ale
také velké podniky. Mezi žadatele budou patřit
také územně samosprávné celky. Příjem registračních žádostí bude zahájen 1. 3. 2008.
Více zde…

H Dne 20. 12. 2007 bylo vyhlášeno první kolo

pro příjem žádostí do ROP Střední Čechy.
Tento program se týká jen Středočeského
kraje. V rámci tohoto kola budou přijímány
žádosti o dotace na projekty zaměřené na
cestovní ruch a na dopravní infrastrukturu.
Žádat budou moci kraje, obce ale i podnikatelské subjekty a další. Poslední den pro příjem
žádostí bude 29. 2. 2007.
Více zde…

1.

rady a tipy

Možnosti financování
Víte, jakým způsobem mohou být již v průběhu realizace
financovány investiční projekty, které jsou podpořeny
z fondů EU? Nejdůležitější body vysvětluje Jan Hanuš,
vedoucí KB EU POINT Promotion Center.

H Během prosince 2007 byly slavnostně pode-

3Výdaje na projekty podpořené dotací ze SF EU jsou propláceny žadateli

H Dne 17. 12. 2007 bylo vyhlášeno druhé kolo

až po jejich prokazatelném proplacení. Tyto projekty tedy nelze financovat prostřednictvím dodavatelského úvěru.

3Žadatel by před podáním žádosti o dotaci měl mít zajištěn způsob finan-

cování celého projektu. V případě financování investice prostřednictví bankovního úvěru je vhodné k samotné žádosti doložit závazný nebo nezávazný
bankovní příslib.

3Ve smlouvě o přidělení dotace je uveden bankovní účet žadatele, ze kte-

rého budou prováděny platby všech výdajů projektu. Žadatel může k těmto
platbám využít svůj stávající bankovní účet nebo založit speciální účet určený
pouze pro projekt. V některých případech lze část výdajů projektu hradit hotově. Například Program rozvoje venkova tento způsob umožňuje.

3Finanční prostředky z dotace jsou uvolňovány až po realizaci samot-

ného projektu a uhrazení všech nákladů s ním spojených. V některých případech, které jsou vždy specifikovány v příručce pro žadatele, lze využít
možnosti průběžného financování nákladů projektu, a to na základě jednotlivých etap. Program rozvoje venkova například umožňuje rozdělení projektu
na dvě poloviny a využít tak možnosti „etapového financování“ bez dalších
specifických podmínek.

3Podmínkou pro vyplacení finančních prostředků vynaložených na podpo-

řený projekt žadateli je vyplnění žádosti o proplacení dotace, doložení jednotlivých nákladů ve formě faktur a daňových dokladů, a to včetně dokladů
potvrzujících jejich úhradu a dalších požadovaných dokumentů, které jsou
definované v Příručce pro příjemce. Proplacení dotace po jejím schválení
tedy není automatické.

3Pořizovaná

investice musí být po ukončení projektu ve vlastnictví
žadatele, pro financování nelze využít možnosti leasingu. Některé operační
programy nicméně mají leasingové náklady po dobu realizace projektu jako
způsobilý výdaj.

3Při výběru financující banky by měl žadatel zvážit, zda nabízený produkt

kopíruje požadavky a specifika daného dotačního titulu – standardní komerční úvěr nemusí být pro financování takovéhoto záměru vhodný.

3Bankovní instituce by měla žadateli nabídnout speciálně upravený ban-

kovní produkt pro financování investičního záměru, který bude vycházet ze
specifických podmínek čerpání dotací SF EU (např. možnost mimořádné splátky po obdržení dotace, zvolený způsob uvolňování finančních prostředků atd.)

Aktuality

psány některé operační programy. Skutečnost,
že tyto programy byly podepsány Evropskou
komisí znamená, že Česká republika bude moci
začít regulérně čerpat finanční prostředky
zestrukturálních fondů EU.

pro příjem žádostí o podporu z Regionálního
operačního programu Severovýchod (ROP
SV), který se týká území Královéhradeckého,
Pardubického a Libereckého kraje. V období od
17. 12. 2007 do 28. 3. 2008 budou přijímány
žádosti týkající se cestovního ruchu a obnovy
měst a obcí. Tyto žádosti budou moci na úřad
Regionální rady podávat hlavně města, obce
nebo podnikatelské subjekty.
Více zde…

H

Dne 2. 1. 2008 byl agenturou CzechInvest
vyhlášen Program Školicí střediska (součást
Operačního programu Podnikání a inovace).
Registrační žádosti bude možné podávat od
3. 3. 2008. Budou podporovány projekty, které
se týkají výstavby, rekonstrukce či dostavby
školicích místností nebo středisek. Předmětem
podpory bude nejen stavební část stavby, ale
také nákup vybavení školicích místností nebo
školicích pomůcek včetně HW a SW. Žadatel
může být například podnikatelský subjekt, který
bude školit převážně své zaměstnance a působí ve zpracovatelském průmyslu.

H Dne 8. 1. 2008 vyhlásilo Hlavní město Praha
Více zde…

první výzvu do OP Praha–Konkurenceschopnost. V rámci této výzvy budou podporovány
projekty zaměřené na ekologickou dopravu,
rozvoj a dostupnost ICT služeb, revitalizaci
a ochranu území, rozvoj inovací a podporu
malých a středních podniků. Žadatelem může
být podnikatel, Hl. m. Praha, městské části
a další. Žádosti bude možné podávat do
31. 3. 2008.
Více zde…

H Dne 8. 1. 2008 vyhlásilo Hlavní město Praha
první výzvu do OP Praha–Adaptabilita. Žádosti bude možné předkládat do 31. 3. 2008 na
Magistrát hl. m. Prahy. V rámci tohoto programu budou podporovány projekty zaměřené na
vzdělávání, podporu zaměstnanosti a také na
posílení podnikatelského prostředí. Žadatelem
může být podnikatelský subjekt, veřejná správa,
nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, školy a další.

H Dne 17. 12. 2007 byl vyhlášen ROP Jihozá-

Více zde…

pad. Tento program slouží pro Jihočeský
a Plzeňský kraj. Od 1. 1. 2008 do 14. 3. 2008
budou přijímány žádosti na projekty týkající se
veřejné dopravy, rozvoje a obnovy měst a obcí,
rozvoje infrastruktury pro vzdělávání, sociální
integraci a zdravotnickou péči, dále bude podporován cestovní ruch. V rámci podpory
cestovního ruchu budou podporovány také
projekty revitalizace kulturních památek.
Více zde…

2.

oborové téma

Vodohospodářské projekty

Vodohospodářské projekty budou v následujících letech financovány prostřednictvím dvou operačních programů. Kde a jak mohou o dotace na rekonstrukce či výstavbu úpraven vody nebo kanalizací žádat organizace
a obce se dozvíte v odpovědích na nejčastěji kladené otázky.
Jaké jsou programy?
K financování vodohospodářských projektů z dotačních prostředků Evropské unie má Česká republika na období
2007 až 2013 připraveny 2 různé programy – Operační program Životní prostředí a Program rozvoje venkova.
První z nich spravuje Ministerstvo životního prostředí a druhý Ministerstvo zemědělství. Základní rozdíl mezi programy je v tom, že z Programu rozvoje venkova lze financovat vodohospodářské projekty v obcích do 2000 obyvatel
a čistírny odpadních vod s celkovou kapacitou do 2000 ekvivalentních obyvatel. Ostatní vodohospodářské projekty
jsou podporované z OP Životní prostředí.

Na co jsou dotace určeny?
Z dotačních programů budou podpořeny projekty výstavby, rekonstrukce a intenzifikace ČOV, úpraven vody a zdrojů pitné vody, výstavby a rekonstrukce kanalizací a vodovodů. Dále budou dotace určeny na protipovodňovou ochranu území (např. budování poldrů, úprava koryt, odbahňování rybníků, aktualizace protipovodňových plánů a opatření pro zvýšení záchytu vody v krajině). V neposlední řadě budou podporovány projekty, které sníží znečištění vodních
toků a zdrojů z průmyslu a zemědělství.

Jak vysoké jsou dotace a jak je využít?
Jednotlivé projekty budou podpořeny nevratnou dotací ve výši
až 90 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Do způsobilých výdajů patří především stavební náklady včetně stavebního
dozoru, náklady na technologie, HW, SW a další zařízení spojená s projektem, náklady na nákup staveb a pozemků, projektová dokumentace, zpracování žádosti o dotaci a DPH, pokud
žadatel není plátcem DPH. Je však třeba mít na paměti, že se
od způsobilých výdajů odečítají příjmy vytvořené během provozu dané investice.

Kdo může žádat?
O dotace z obou programů mohou žádat kraje, města, obce
a jejich složky a příspěvkové organizace, státní podniky a organizace, občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti.
Infrastruktura a další výstupy podpořeného projektu musejí
zůstat ve vlastnictví žadatele po předepsanou dobu pěti let.

Kde žádat?
Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova jsou předkládány
na krajskou pobočku Státního zemědělského a intervenčního
fondu. Žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí se předkládají na krajská pracoviště Státního fondu životního
prostředí. Oba tyto orgány zajišťují také kontrolu a hodnocení
žádostí a další administraci projektů v případě schválení dotace.

Čistírna odpadních vod v Jihlavě

Důležité odkazy k tématu vodohospodářství:
Informace k Operačnímu programu životní prostředí – www.opzp.cz, www.sfzp.cz
Informace k Programu rozvoje venkova – www.szif.cz (záložka PRV/EAFRD), www.mze.cz (záložka Podpora z EU/Národní dotace)
Obecné informace o strukturálních fondech EU – www.strukturalni-fondy.cz

3.

Úspěšný projekt na povodí Moravy

případová studie

Projekt „Jihlava WWTP and Sewer System Upgrading“ (Intenzifikace a modernizace ČOV
a kanalizační sítě Jihlava) byl zpracován v lednu 2001 a ve stejné roce rovněž EU odsouhlasila jeho spolufinancování prostřednictvím fondu ISPA. S realizací projektu začal investor –
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko – v roce 2004. Po třech letech svaz projekt úspěšně
ukončil a již plánuje další, podobně rozsáhlý.

dr. Jiří Vlach, předseda
SVK Jihlavsko a starosta
obce Dobronín

„Naše úvahy o využití peněz z fondů EU se začaly rodit už před osmi lety, tedy v době, kdy evropská finanční pomoc
v ČR teprve začínala,“ říká hned na úvod dr. Jiří Vlach, předseda SVK Jihlavsko a starosta obce Dobronín. Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko se stal vůbec jedním z prvních zájemců o tento způsob financování. „Při realizaci projektu
jsme čelili spoustě problémů – v republice nebyly zkušenosti, projevovaly se i nejednotné postupy na našich centrálních
státních orgánech. Velkou pomoc nám poskytli pracovníci Okresního úřadu v Jihlavě,“ vysvětluje Jiří Vlach.
Projekt samotný zahrnuje rozsáhlou rekonstrukci jihlavské čistírny odpadních vod a výstavbu nových kanalizačních sítí
pro město Jihlavu a přilehlé obce na okraji města. Po rekonstrukci má jihlavská čistírna odpadních vod primát v ČR, protože součástí čistírny je i spalovna čistírenských kalů. Ta je jediná svého druhu u nás. Dalším obrovským přínosem rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod je i zdvojnásobení její kapacity. Přestože ještě není plně provozuschopná, bude
do budoucna velkým přínosem pro ochranu životního prostředí.

Pomoc úvěru
„Celková hodnota projektu se vyšplhala na 470 milionů korun, z čehož 65 %
bylo financováno právě prostřednictvím fondu ISPA. „Dotace ze strany EU přicházejí postupně, z větší části však až ve chvíli dokončení celého projektu. Je
tedy třeba zajistit předfinancování celého projektu, obvykle prostřednictvím
úvěru od komerčních bank,“ doplňuje Jiří Vlach.
Tato situace vedla svaz k tomu, že v roce 2005 vypsal veřejnou soutěž na
poskytnutí úvěru ve výši 70 milionů korun. „Ve výběrovém řízení zvítězila
Komerční banka, a to proto, že nám dokázala nabídnout takové podmínky
úvěru, které nejlépe vystihly naši situaci a požadavky, a to včetně úrokové
sazby,“ vysvětluje Jiří Vlach. Celou částku 70 milionů svaz postupně čerpal až
do konce roku 2007. Splatnost tohoto úvěru je sedm let, tedy k jeho splacení
dojde v roce 2014.
„Při výběru poskytovatele úvěru jsme museli brát zřetel na platnost ustanovení
zákona o zadávání veřejných zakázek. Dnes je situace jiná, zdá se ale, že nejednotnost určitého cíleného postupu našich centrálních orgánů částečně přetrvává. V každém případě se zlepšily podmínky informovanosti a celou řadu věcí
lze stáhnout z webových stránek ministerstev a SFŽP. Další informace se dají
stáhnout z webových stránek krajských úřadů,“ tvrdí Jiří Vlach.

Fakta o projektu

H Zahájení realizace projektu:
září 2004

H Ukončení realizace projektu:
prosinec 2007

H Místo realizace:
Jihlava

H Realizátor projektu:

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

H Celkové investiční náklady projektu:
469 mil. Kč

H Částka poskytnutá EU:
305 mil. Kč

H Částka poskytnutá úvěrem:
70 mil. Kč

Užitečné zkušenosti
Zkušenosti, které v rámci projektu v obci získali, byly užitečné nejen pro Jihlavu, ale podle slov Jiřího Vlacha je uplatnili i při přípravě dalšího projektu
v oblasti rozvoje vodovodů a kanalizací na Jihlavsku. „Zkušenosti, které jsme
v přípravě a realizaci našeho prvního projektu získali, však byly poznamenány
značnou změnou podmínek pro přípravu a realizaci současných projektů,“ říká
Jiří Vlach. A na co si dá příště pozor? „Především na kvalitní a soustavnou práci
manažera projektu po celou dobu přípravy a realizace,“ uzavírá Jiří Vlach.

Příští číslo newsletteru,
které vyjde v březnu 2008, se bude mimo
jiné věnovat problematice podpory rozvoje
lidských zdrojů v podnicích a zaměří se
na možnosti profesního vzdělávání.

H Zdroj financování z EU:
předvstupní nástroj ISPA

H Možný zdroj financování obdobného
projektu v období 2007–2013:

Program rozvoje venkova, Operační program
Životní prostředí
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