2/2019

INVESTICE
DO VZDĚLÁNÍ
A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
MAJÍ SMYSL

AKTUALITY

DOTACE PRO PRAHU: VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

INSPIRUJTE SE ÚSPĚŠNÝM PROJEKTEM

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

AKTUALITY
Výzvy v oblasti podnikání a inovací pro konkurenceschopnost
Pro podnikatele je i na letošní rok připraveno mnoho zajímavých dotačních příležitostí díky OP PIK. Přehled plánovaných výzev najdete v tabulce
(informace jsou platné k 30. 4. 2019).

Program podpory

Alokace výzvy (mil. Kč)

Plánované vyhlášení

Příjem žádostí

Vysokorychlostní internet (II)

1000

2/2019

08.05.2019–08.07.2019

Služby infrastruktury (VI)

800

3/2019

29.03.2019–30.06.2019

Spolupráce – Technologické platformy (III)

80

5/2019

10.06.2019–10.09.2019

Úspory energie v SZT (IV)

400

10/2019

01.10.2019–01.06.2020

Poradenství – Služby pro MSP (I)

50

6/2019

15.07.2019–15.11.2019

Nemovitosti – Cestovní ruch (IV)

600

7/2019

03.10.2019–03.03.2020

Nemovitosti – Uhelné regiony (V)

1400

7/2019

03.10.2019–03.03.2020
15.07.2019–30.08.2019 (1. kolo)

Spolupráce – Klastry (VI)

250

6/2019

Partnerství znalostního transferu (V)

200

9/2019

Bude upřesněno

Bude upřesněno

9/2019

Bude upřesněno

Aplikace

1000

9/2019

Bude upřesněno

Úspory energie (V)

4000

7/2019

16.09.2019–30.04.2020

ICT a sdílené služby – ICT v podnicích (VI)

1000

9/2019

01.11.2019–01.04.2020

Potenciál (VI)

1000

9/2019

Bude upřesněno

Inovace – inovační projekt (VII)

02.09.2019–29.11.2019 (2. kolo)

Proof of Concept (III)

200

10/2019

01.11.2019–28.02.2020

Nízkouhlíkové technologie (V)

150

10/2019

01.10.2019–28.02.2020

Technologie MSP (X)

250

10/2019

06.12.2019–30.04.2020

Technologie 4.0 (XI)

Bude upřesněno

Bude upřesněno

Bude upřesněno

Vysokorychlostní internet (III)

2000

11/2019

01.01.2020–01.04.2020

Vysokorychlostní internet (IV)

3000

11/2019

01.01.2020–01.04.2020

TAČR letos přináší tři nové programy
Vláda v březnu schválila návrhy hned tří nových programů Technologické agentury ČR. Celkem bude jejich prostřednictvím rozděleno více jak
15 mld. Kč. Konkrétně se jedná o programy Ministerstva průmyslu a obchodu – Program TREND, Ministerstva životního prostředí – Program
Prostředí pro život a Ministerstva dopravy – Program DOPRAVA 2020+.
•

TREND – rozvoj nových technologií a materiálů zvyšujících míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií

•

Prostředí pro život – problematika klimatu, ochrany ovzduší, odpadu, ochrany vody a půdy, biodiverzity či environmentálně

•

DOPRAVA 2020+ – témata udržitelné, bezpečné, ekonomické, inteligentní a interoperabilní dopravy, prostorová data v dopravě

příznivé společnosti

Energetické úspory ve veřejných budovách
2. 5. 2019 byla vyhlášena výzva č. 121 z OP Životní prostředí věnující se energetickým úsporám. Cílí na snižování energetické náročnosti veřejných
budov a zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie. Dotaci až 55 % lze získat například na zateplení obvodového pláště budovy, výměnu
a renovaci otvorových výplní či na instalaci fotovoltaického nebo solárně-termického systému. Žadateli mohou být kraje, obce a města,
městské části, příspěvkové a státní organizace, vysoké školy, ale i neziskové organizace a obchodní společnosti.
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DOTACE PRO PRAHU: VZDĚLÁVÁNÍ
A PODPORA ZAMĚSTNANOSTI
Hlavním tématem červnového čísla jsou dotace pro Prahu, konkrétně potom vzdělávání a podpora
zaměstnanosti. Aktuálně jsou v této oblasti, díky Operačnímu programu Praha – pól růstu ČR,
připraveny čtyři výzvy. Jejich prostřednictvím je možné získat finance nejen na stavební práce, ale
i na přípravu nových vzdělávacích programů a realizaci vzdělávacích kurzů. Dotace jdou jak směrem
k investičním, tak i neinvestičním „měkkým“ projektům.

Navyšování kapacit
základního vzdělávání
za účelem sociální inkluze

Začleňování žáků a rozvoj
vzdělávacích programů

Posilování kapacit pro
interkulturní vzdělávání

Výzva Rozvoj vzdělávání v Praze I, nacházející

Posilování kapacit pro interkulturní vzdělávání

Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech

se pod číslem 51, je zaměřena na podporu

se věnuje výzva č. 52. Jejím cílem je nejen

základních škol je podporováno ve výzvě

mateřských, základních a středních škol

rozšíření kapacit, ale i další rozvoj

č. 45. Prostřednictvím dotace lze financovat

v Praze. Věnuje se zejména podpoře

kvalifikovaných pracovníků (specialistů

rekonstrukce, přístavby a stavební úpravy

začleňování žáků s odlišným mateřským

ve vzdělávání), které budou následně školy

budov základních škol. Účelem podpory je

jazykem či komunitním, volnočasovým

využívat při výchově a vzdělávání dětí, žáků

podpora rovného přístupu ke vzdělávání

a obdobným neformálním aktivitám. Cílí na

a studentů a při uskutečňování svých dalších

(sociální inkluze) a zajištění rovných podmínek

rozšiřování vzdělávacích programů o prvky

aktivit. Podporována je realizace kurzů

pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími

rozvoje sociálních a občanských kompetencí,

pro interkulturní pracovníky či komunitní

potřebami. O podporu může žádat hl. m.

kompetencí k udržitelnému rozvoji

tlumočníky, pro výuku češtiny jako druhého

Praha a jeho městské části nebo základní

a zlepšením podmínek pro začleňování dětí

jazyka, pro dvojjazyčné asistenty a příprava

školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m.

a žáků s odlišným mateřským jazykem.

specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro

Prahy. Míra podpory se liší v závislosti na typu

O dotaci mohou žádat tyto subjekty: hlavní

demokratickou kulturu. Oprávněnými žadateli

žadatele. Pohybuje se v rozmezí 50 % až 90 %.

město Praha, městské části hl. m. Prahy,

jsou nestátní neziskové organizace, vysoké

Výše způsobilých výdajů je max. 40 mil. Kč.

organizace zřízené a založené hl. m. Prahou

školy, organizace zřízené a založené hl. m.

Příjem žádostí probíhá od 10. 5. 2018

a městskými částmi hl. m. Prahy, mateřské,

Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

do 20. 6. 2019.

základní a střední školy na území hl. m. Prahy,

a v neposlední řadě mateřské, základní, střední

vysoké školy a nestátní neziskové organizace.

a vyšší odborné školy uskutečňující vzdělávání

Míra podpory se liší v závislosti na typu

na území hl. m. Prahy. Míra podpory se opět

žadatele. Pohybuje se v rozmezí 50 % až

liší v závislosti na typu žadatele. Pohybuje se

Zvyšování dostupnosti
zařízení péče o děti

100 %. Výše způsobilých výdajů je max.

v rozmezí 50 % až 100 %. Výše způsobilých

Cílem výzvy č. 42 je podpora vzniku dětských

10 mil. Kč. Příjem žádostí probíhá od 24. 4. do

výdajů je max. 8 mil. Kč. Příjem žádostí

skupin pro zaměstnance i veřejnost. Zařízení

27. 6. 2019.

probíhá od 24. 4. do 27. 6. 2019.

poskytující pravidelnou péči o dítě od jednoho
roku do zahájení povinné školní docházky
napomáhají rodičům zapojit se do pracovního
procesu. Zejména potom ženám umožňují dřívější
návrat do práce. Podpořeny mohou být projekty
zabývající se nejen vznikem a provozem nových
zařízení, ale též transformací a chodem těch
stávajících. Mezi oprávněné žadatele se řadí hl.
m. Praha, městské části hl. m. Prahy, a organizace
zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými
částmi hl. m. Prahy. Míra podpory se liší v závislosti
na typu žadatele a pohybuje se v rozmezí 85 % až
95 %. Výše způsobilých výdajů je max. 7,4 mil. Kč.

Ilustrační obrázek

Příjem žádostí probíhá od 9. 4. do 28. 11. 2019.
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INSPIRUJTE SE
PŘÍKLAD SPRÁVNĚ PŘIPRAVENÉHO
PROJEKTU – PARNÍ TECHNOLOGIE
PRO ZPRACOVÁNÍ ZELENINY

Inovativní technologie pro
snížení nákladů

Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova přináší

V rámci projektu došlo k výměně parní

zemědělcům celou řadu dotačních

Již delší dobu jsme vám v sekci Inspirujte

technologie za novou kapacitu o vyšším

příležitostí. Výzva Zpracování a uvádění na

se nepředstavili žádný projekt z oblasti

výkonu a pracovním tlaku pro výrobu páry na

trh zemědělských produktů je zaměřena

zemědělství. Rozhodli jsme se to napravit

zpracování mrkve, řepy a celeru. Hlavní

na zvýšení efektivity výroby a celkové

a přinášíme vám příklad úspěšného projektu

výrobní program, kde se nová technologie

konkurenceschopnosti malých a středních

realizovaného jihočeskou firmou věnující

využívá, tvoří řezané výrobky z mrkve, celeru

podniků v oblasti zpracování zemědělských

se zpracování zeleniny, konkrétně potom

a řepy. Nový středotlaký parní kotel

produktů. Jejím prostřednictvím jsou

mrkve, řepy a celeru. Společnost se rozhodla

s plynovým hořákem obsahuje napájecí modul

podporovány investice do zařízení, která

zažádat o dotaci v Programu rozvoje

včetně dvou čerpadel, chemickou úpravu vody

souvisejí se zpracováním zemědělských

venkova, konkrétně ve výzvě podporující

a zařízení pro automatické řízení. Sjednocením

produktů a uvedením výrobků na trh, umožní

zpracování a uvádění na trh zemědělských

tlaku došlo ke zvýšení účinnosti zdroje páry.

zemědělským podnikatelům, výrobcům

produktů. K podání vlastního projektu byla

Pára se využívá také na ohřev teplé

potravin a krmiv využití moderních

společnost motivována zejména snahou zvýšit

technologické vody pro doplňování náplně

technologií. Žadateli o dotaci mohou být

efektivitu výroby a snížit náklady na výrobu

zařízení v průběhu výrobního cyklu a pro

zemědělští podnikatelé, výrobci potravin

technologické páry.

sanitaci výrobních linek.

nebo výrobci krmiv, kteří splňují definici mikro,

Zdravé chipsy z lokálních
surovin

Z pohledu dotačního experta bylo přidanou

výzev pro letošní rok je naplánováno na říjen.

hodnotou projektu kvalitní sestavení zadávací

Přesný termín by měl být stanoven do června

dokumentace: „z podkladů bylo jasně vidět, co

2019. V případě zájmu o dotaci v této oblasti

se od dodavatelů očekává. Díky tomu firma

se neváhejte obrátit na odborníky z Komerční

předešla nedorozuměním, ke kterým může

banky, kteří vám bezpochyby rádi poradí

během přípravy nabídek do výběrového řízení,

a pomohou.

Firmu, původem z menšího jihočeského
města, založili před 6 lety sourozenci
Kopačkovi s cílem vyrábět zdravější variantu
všem jistě známých bramborových chipsů.
Zároveň chtěli Kopačkovi pracovat se
surovinami běžně pěstovanými na našem
území, jako jsou právě mrkev, řepa či celer.
Před realizací projektu se v podniku používala
pára vlastní výroby, a ta byla doplňována
párou z externího zdroje. Externí zdroj
dodával páru, která ale bohužel nedosahovala
potřebných parametrů nutných k samotné
výrobě. Pára se využívala na lince na řezané
mrkvové, celerové a řepové výrobky pro parní
loupání, předehřívání, soustavu blanšerů,
sušicí tunel a pečicí tunel.

malého nebo středního podniku. Nové kolo

ale také při vlastním plnění zakázky docházet.“
Parametry pořizované technologie byly jasně

Pozn.: Jedná se o modelový projekt (i firmu)

a přesně vymezeny.

sestavený ze zkušeností expertů Komerční banky
sloužící pro ilustraci daného tématu.

Projekt přispěl k výraznému snížení nákladů
na výrobu technologické páry. Po zavedení
nové technologie se náklady firmy snížily
o celých 18 %. Celkové výdaje projektu činily
10,2 mil. Kč a firma získala na projekt dotaci
ve výši 4,08 mil. Kč. Míra podpory tedy
dosahovala 40 %. Dotační poradce v této
souvislosti dodává, že „firmě se podařilo
připravit kvalitní, a především realistický
rozpočet. Jednotlivé položky byly opodstatněné
a řádně odůvodněné, což je velice důležité.“

Ilustrační obrázek
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INSPIRUJTE SE
CO VÁS MŮŽE POTKAT BĚHEM
REALIZACE/UDRŽITELNOSTI
PROJEKTU

Vždy dostává přednost nižší rozpočet.
Doporučený projekt nicméně neznamená
schválený projekt. Označení můžete chápat
jako jakýsi pořadový žebříček během realizace

Zpracování a uvádění
na trh zemědělských
produktů – Rady a tipy
pro potenciální žadatele
Chtěli byste získat dotaci z Programu rozvoje
venkova, konkrétně potom prostřednictvím

projektu. Po ukončení realizace dojde k jeho
nahrazení pamětní deskou. Podstatné je, aby
informace na daném místě zůstaly minimálně
po dobu udržitelnosti projektu.

Dokládání příloh až po
vyhlášení projektu

opatření „Zpracování a uvádění na trh
zemědělských produktů“? Pokud ano,

Specifikem přípravy projektové žádosti je také

připravili jsme pro vás několik užitečných rad

přikládání příloh. Přílohy se podávají

a informací, které vám jistojistě s přípravou

v několika vlnách: s podáním žádosti, po

a podáním žádosti pomohou. Program

podání žádosti a při podpisu dohody

rozvoje venkova má v porovnání s jinými

o financování. V rámci projektové žádosti se

operačními programy svá specifika, o kterých

vyplňuje pouze formulář žádosti, finanční

je dobré vědět a být na ně připraven.

zdraví podniku a prohlášení o velikosti
podniku. Ostatní přílohy se dokládají až po

Preferenční kritéria

tom, co je projekt vyhlášen jako doporučený.
To je celkem příjemná okolnost, neboť značně

Žadatel si musí sám v projektové žádosti

zjednodušuje proces přípravy.

vyplnit tzv. preferenční kritéria, která určují

Ve chvíli, kdy je projekt doporučen, musí

výsledný počet bodů projektové žádosti.

již ale žadatel patřičné přílohy dodat.

Jinými slovy, co si sami naklikáte, to budete

Řadí se k nim i již hotová výběrová řízení

mít. U většiny jiných programů je žádost

s podepsanými smlouvami. Tento fakt je

hodnocena komisí, která přiděluje bodové

naopak určitým minusem oproti jiným

ohodnocení, většinou na škále od 0 do 5.

programům, jelikož žadatel musí podepsat

V případě Programu rozvoje venkova se ale

smlouvy s dodavateli, aniž by věděl, zda mu

na základě žadateli vyplněných bodů vytvoří

bude projekt schválen.

seznam doporučených a nedoporučených

Rozpočet přesně na
koruny
Příprava rozpočtu je jedinečná tím, že se
v projektové žádosti upravuje přesně dle
částek smluv z těchto výběrových řízení.
Ve finálně podané a doplněné projektové
žádosti je díky tomu uveden rozpočet přesně
dle již uzavřených smluv.

Je to dlouhé, ale stojí to
za to!
Proces od prvního podání žádosti do doby,
než se dozvíte, zda byl projekt schválen, je
bohužel hodně dlouhý. Počítejte až se
tři čtvrtě rokem čekání. Čekat ale budete i na
přijetí platby. Po realizaci celého projektu,
obdobně jako u jiných operačních programů,
se podává žádost o platbu (opět s potřebnými
přílohami!). Rozdílem je, že po podání
formuláře s žádostí o platbu provádějí
zástupci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu kontrolu na místě.
Takovéto pochůzky probíhají u každého
schváleného projektu. Připravte se na
kontrolu všeho, co nějakým způsobem souvisí
s realizovaným projektem, jako například
nakoupené technologie, účetnictví apod.
Jestliže bude vše v pořádku, dostanete
protokol o kontrole a můžete poklidně čekat,
až vám přijde vytoužená platba. Nestrachujte

projektů. Ve chvíli, kdy mají různé projekty

se, pokud na účtu hned po pár dnech

stejný počet bodů, rozhoduje výše rozpočtu.

přislíbené peníze nenajdete. Finance vám totiž
přijdou teprve po uplynutí lhůty dvou měsíců.

Na co se můžete těšit v příštím čísle:
OP ŽP – Zvýšení podílu materiálového a energetického
využití odpadů
OP VV – ERDF výzva pro VŠ na velké projekty
OP PIK – Nemovitosti
TAČR – DOPRAVA 2020+ a Prostředí pro život
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