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III.
Vhodným řešením pro podnik, který má zájem rozšiřovat svou výrobu, je nákup moderních technologií a realizace vyvinutých inovací.
Podobná opatření nejsou levnou záležitostí. Dobrou zprávou však je,
že vaše firma na ně může získat dotaci z evropských fondů. V novém
čísle KB EU Point news se dozvíte, v jakých programech můžete
žádat, na co se zaměřit při psaní tzv. studie proveditelnosti, a seznámíte se s již úspěšně realizovaným projektem.

květen 2009

Aktuality



Do konce června 2009 je možné podávat
registrační žádosti do programu Inovace –
inovační projekt (OPPI). Program je připraven
pro podniky, které na základě vlastní výzkumné
a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádějí inovované produkty
do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný
výrobní proces. Vhodným žadatelem je podnikatelský subjekt splňující definici malého,
středního ale i velkého podniku, který má dvě
po sobě uzavřená účetní období. V období od
1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 je plánován příjem
plných žádostí.
Více zde…



rady a tipy
Studie proveditelnosti v programu OPPI
Zájemci o evropské dotace musí během zpracování žádosti
vytvořit celou řadu povinných příloh. Pokud se rozhodnou
požádat o příspěvky v Operačním programu Podnikání a inovace, je tou nejdůležitější z nich studie proveditelnosti. Její
struktura je pevně daná a rozhoduje o úspěšnosti projektu.
Čím se řídit při jejím zpracování, se dozvíte…
více na str. 2

oborové téma
Podpora pro výrobní podniky
Obměna strojového vybavení nebo realizace podnikové inovace jsou účinné způsoby, jak zvýšit konkurenceschopnost vaší
firmy. Oborové téma je v tomto čísle věnováno radám, kde je
na podobná opatření možné získat dotaci z evropských fondů.
Zjistíte mimo jiné, na co přesně můžete přidělené prostředky
použít a jak velký příspěvek je možné získat.
více na str. 3

případová studie
Vývoj a výroba nového speciálního svítidla

Od září 2008 do konce července 2009 je
možné podat registrační žádost do programu
Prosperita (OPPI). Program podporuje vznik
nebo rozšíření vědecko-technických parků,
podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a síť business angels. O dotaci
mohou žádat podnikatelé a sdružení podnikatelů, územní samosprávné celky a jejich svazky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy
a ostatní vzdělávací instituce a stávající provozovatelé vědecko-technických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer
technologií.
Více zde…



Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR prodloužilo příjem registračních žádostí do programu Školicí střediska (OPPI) až do 31. 8. 2009.
Program je zaměřen na projekty týkající se výstavby či rekonstrukce školicích středisek (místností), na investice do školicích pomůcek, strojů
a zařízení nutných pro zajištění vzdělávání nebo
na investice do školicích programů a SW. Mezi
žadatele patří podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti, sdružení podnikatelů či podnikatelská seskupení a také nestátní neziskové
organizace. Příjem plných žádostí byl prodloužen do 31. 9. 2009.
Více zde…



Od 15. 4. 2009 do 15. 7. 2009 je možné
podávat registrační žádosti do programu
Rozvoj (OPPI). Tento program je zaměřen na
podporu malých a středních podniků. Podpora
bude zacílena na nákup nového moderního
technologického vybavení. Program je připraven jen pro žadatele, kteří své projekty realizují v regionech se soustředěnou podporou
státu.
Více zde… a zde…

 Od 4. května do 30. června 2009 je možné

Firma Vyrtych, a. s., se zabývá výrobou světelné techniky. Je
zaměřena především na výrobu průmyslových svítidel, světel do
interiéru, nouzových a venkovních svítidel. Díky dotaci z Programu
Inovace úspěšně realizovala projekt Excalibur – vývoj a výrobu
nového speciálního svítidla.
více na str. 4

podávat žádosti o dotace do Operačního
programu Životní prostředí. V tomto období jsou přijímány projekty zaměřené na oblast
omezování rizika povodní, zvýšení využívání OZE
a úspory energie u nepodnikatelské sféry. Mezi
žadatele budou patřit obce, města a jejich svazky, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, obchodní společnosti, fyzické
osoby nepodnikatelé a další.
Více zde…
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Studie proveditelnosti v programu OPPI

rady a tipy
Aktuality

 Od 23. 3. 2009 do 18. 6. 2009 je možné

Studie proveditelnosti je součástí povinných příloh žádosti. Její přesná struktura je k dispozici v dokumentaci aktuální výzvy a je pro všechny žadatele závazná. Vždy je nutné pracovat s aktuální verzí. U některých programů, jako jsou
například Patent nebo Nemovitosti, není studie proveditelnosti vyžadována.

Studie proveditelnosti by měla být stručná a co nejvíce výstižná. Často je pře-

depsán její rozsah, který by neměl být překročen. Doporučuje se uvádět pouze
relevantní informace, které doplňují údaje v ostatních přílohách a samotné žádosti.

Pro žadatele je velmi přínosné, pokud při zpracování studie proveditelnos-

ti pracuje také s bodovací tabulkou, ve které jsou popsána výběrová kritéria
používaná při hodnocení. Komentáře v jednotlivých bodech odkazují k osnově
studie proveditelnosti a žadatel tak může předem zjistit, jak vysoké hodnocení
obdrží. Současně se dozví, na které části studie se má zaměřit a jak projekt
upravit tak, aby získal co nejlepší hodnocení.

Veškeré informace, které žadatel ve studii proveditelnosti udává, by měly
být doložitelné, a to například formou dalších příloh. Řídící orgán příslušného
programu může žadatele kdykoli v průběhu vyhodnocování žádosti vyzvat
k předložení dokumentace.

Informace

ve studii proveditelnosti musí vždy odpovídat informacím
v povinných přílohách a žádosti a jednotlivé části studie proveditelnosti si
nesmějí v údajích odporovat. Případné rozpory snižují výsledné bodové hodnocení žádosti, a tím i její šanci na úspěšné schválení.

Jednou z nejdůležitějších částí studie proveditelnosti je tzv. analýza
trhu. V této kapitole je nutné důkladně popsat jak skupinu klientů včetně
sektorového vymezení a samotné sektory, jejich vývoj a tržní potenciál, tak
i konkurenci. Žadatel se musí vůči konkurenci vymezit a označit mezeru na
trhu, kterou bude schopen díky projektu obsadit.

Neméně důležitou kapitolou je i finanční analýza projektu. V této části jsou

detailně hodnoceny všechny náklady a výnosy spojené s projektem a zároveň
jsou zde popsány finanční zdroje sloužící pro krytí investice. Pro finanční analýzu se využívají speciální tabulky dostupné v podkladech výzvy, které provádějí veškeré technické výpočty. Žadatel musí do tabulek dodat reálné údaje,
které musí být podložené a zdokumentované ve studii proveditelnosti a musí
odpovídat závěrům analýzy trhu.

Studie proveditelnosti se vkládá elektronicky do aplikace e-Account, a to
s maximální velikostí 2 MB.

podávat na územních odborech realizace
Regionálního operačního programu
Severovýchod žádosti o dotaci na projekty
v oblasti podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání. Podporovány budou
pouze projekty zaměřené na rekonstrukce
brownfields s následným využitím pro podnikatelskou činnost (mimo zpracovatelského
průmyslu a cestovního ruchu) nebo občanské
vybavení a služby. Vhodnými žadateli jsou malé
a střední podniky (PO i FO).
Více zde…

 Od 10. 6. 2009 do 12. 8. 2009 bude probí-

hat příjem žádostí do Regionálního operačního
programu Severozápad (Ústecký a Karlovarský
kraj). V tomto období budou přijímány žádosti
zaměřené na regeneraci a revitalizaci středních
a malých měst (5–49,9 tis. obyvatel). Seznam
možných žadatelů je velmi rozsáhlý – kraje,
města, obce a jimi zřizované organizace, NNO,
zájmová sdružení PO, v některých oblastech také
podnikatelské subjekty – malé a střední podniky
(do 250 zaměstnanců) a další.
Více zde…

 Od 15. 4. 2009 do 15. 6. 2009 je možné

podávat žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Střední Čechy, konkrétně
jsou v tomto období přijímány projekty zaměřené na rekonstrukci místních komunikací,
investice do veřejné dopravy, veřejné infrastruktury a služeb cestovního ruchu, revitalizaci
nevyužívaných objektů a areálů, investice do
volnočasových aktivit a rozvoj zdravotnictví. Mezi
žadatele patří jak subjekty veřejné správy, tak
podnikatelské subjekty v omezené míře.
Více zde…

 Od 5. 5. 2009 do 14. 8. 2009 jsou přijímá-

ny žádosti do Operačního programu Praha
Adaptabilita. V tomto termínu jsou přijímány
projekty zaměřené na rozvoj znalostní ekonomiky, podporu vstupu na trh práce
a modernizaci počátečního vzdělávání. Mezi
žadatele patří podnikatelské subjekty (malé
a střední – do 250 zaměstnanců), NNO, veřejné
instituce (orgány státní správy, územně-samosprávné celky a další), školy, profesní zájmová
sdružení a další.
Více zde…

 Od 7. 6. 2009 do 27. 6. 2009 budou přijímá-

ny žádosti o dotaci do Programu rozvoje
venkova. Konkrétně budou přijímány projekty
zaměřené na přidávání hodnoty zemědělským
a potravinářským produktům, spolupráci při vývoji nových produktů, postupů a technologií
v potravinářství, odborné vzdělávání a informační
činnost a také na investice do rozvoje cestovního
ruchu v obcích do dvou tisíc obyvatel. Mezi žadatele budou patřit zemědělci, družstva, výrobci
zemědělských a potravinářských produktů, výrobci krmiv, podnikatelské subjekty, které vykonávají
činnost v oboru cestovního ruchu kratší dobu než
dva roky k termínu podání žádosti.
Více zde…
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oborové téma

Podpora pro výrobní podniky

O jaké dotace lze zažádat?
Výrobní podniky, které mají zájem modernizovat své vybavení
a technologie, mohou získat dotaci v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI), který spravuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, konkrétně v programu Rozvoj.
K nákupu strojů za účelem realizace firemních inovací pak
mohou žadatelé využít příspěvků z programu Inovace, který
je rovněž součástí OP Podnikání a inovace.

Na co jsou dotace určeny?
V rámci programu Inovace mohou podniky získat dotace umožňující realizovat inovace produktů, procesů,
organizace a marketingu. Jedná se zejména o pořízení
hardwarového a softwarového vybavení a rovněž nákup
patentů, licencí a know how. Podporován je i nákup strojů
a technického zařízení a výdaje na stavební práce (ty však
pouze v omezené míře, do 20 % celkových způsobilých
výdajů). Základním předpokladem pro úspěšné získání
dotace v programu Inovace je dokladování provedeného
VaV, který realizoval žadatel sám nebo ve spolupráci s VŠ
či jinou výzkumnou organizací a jehož výstupy jsou v rámci
předkládaného projektu zaváděny do výroby.
V programu Rozvoj mohou žadatelé obdržet dotace na nákup
strojů a zařízení včetně řídících softwarů. Příspěvky je možné
obdržet také na pořízení patentových licencí a know how
a řídící software k nakupovaným strojům a zařízením. Program
Rozvoj žadatelům na rozdíl od programu Inovace umožňuje
získat dotace na pouhou modernizaci a obměnu strojového
vybavení, a to bez nutnosti předchozích inovací.

Technologie na výrobu světel Excalibur

nezaměstnaností, jejich přesný seznam je součástí dokumentace k aktuální výzvě do programu:
http://www.czechinvest.org/data/files/inovace-projekt-iii-vyzvaregiony-se-soustredunou-podporou-statu-1386-cz.pdf).

Kdo může žádat?
O dotaci v programech Rozvoj a Inovace mohou žádat
malí a střední podnikatelé, kteří mají uzavřená dvě po sobě
jdoucí zdaňovací období a splňují podmínky podporované
ekonomické činnosti. Jejich projekt pak musí být realizován
mimo území hl. města Prahy a v případě programu Rozvoj
navíc v regionech se soustředěnou podporou (viz seznam
regionů v dokumentaci výzvy: http://www.czechinvest.org/
data/files/priloha-3-podporovane-regiony-1306-cz.pdf).
Rozhodujícím kritériem přitom není sídlo firmy, ale místo
realizace projektu.

Jak vysoké jsou dotace?

Kde požádat o dotaci či získat další informace?

V programech Rozvoj a Inovace mohou podnikatelé získat
dotaci až do výše 60 % celkových způsobilých výdajů (tedy
nákladů, které jsou uznatelné).
V rámci programu Rozvoj je poskytována dotace ve výši
1–20 milionů korun.
V programu Inovace je možné získat podporu ve výši
1–75 milionů korun, ale pokud je projekt realizován v regionu se soustředěnou podporou, činí dotace 1–150 milionů
korun (jedná se o strukturálně postižené regiony s vysokou

Podrobné informace o programech lze získat na internetových stránkách agentury CzechInvest a stránkách
věnovaných evropským strukturálním fondům nebo na
pobočkách KB.

Důležité odkazy:
http://www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace
http://www.strukturalni-fondy.cz/
www.eupoint.cz
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Vývoj a výroba nového speciálního
svítidla

V současné době patří společnost
Vyrtych se svými 140 zaměstnanci mezi
čtyři největší výrobce světelné techniky
v ČR. V oblasti průmyslového osvětlení
s vysokým stupněm ochrany proti vniknutí prachu a vody a svítidel do prostředí
s nebezpečím výbuchu je dokonce řazena mezi největší výrobce u nás.
„O čerpání dotací z fondů Evropské
unie se zajímáme již od začátku. Po
prvním nezdaru směřovala naše druhá
žádost do Operačního programu průmyslu a podnikání a byla úspěšná.
Cílem programu Inovace bylo vyvinout
nový výrobek. My jsme se zaměřili na
speciální svítidlo do specifického prostředí, kde hrozí například nebezpečí
výbuchu nebo jsou stabilně velmi nízké
nebo vysoké teploty. Jsou to projekty,
v rámci kterých prodáte sice menší
počet svítidel, ale na druhé straně
můžete dosáhnout větší marže,“ vysvětluje Ing. Jakub Vyrtych, kam směřuje
specializace firmy na českém trhu.

Vývoj a výroba
Nový výrobek se jmenuje Excalibur. Je
vyroben jak z lakovaného plechu, tak
i z nerezu, a proto jej lze využít i v prostředí, kde může hrozit koroze nebo
různé agresivní látky. „U Excaliburu šlo
jednak o vývoj nového produktu a jednak o získání technologie na jeho výrobu.
Vývoj probíhal u nás ve firmě pomocí
našich programů, ale také jsme spolupracovali například s designérskými
firmami. Pro výrobu jsme potřebovali nakoupit technologie zejména pro
kovovýrobu, které zpracovávají plechy.
Konkrétně šlo o vyseknutí určitého
tvaru z plechu, o jeho ohnutí, svaření,

případová studie

zabroušení, popřípadě lakování a další
úpravy,“ popisuje Ing. Jakub Vyrtych.
Projekt s celým názvem „Excalibur-Ex – nevýbušná řada svítidel“ začal
v roce 2006 a úspěšně byl uzavřen
v červenci roku 2007. Firma na něj získala celkem dotaci ve výši 22,618 mil. Kč.
Uznatelné náklady činily 49,171 mil. Kč.
Do uznatelných nákladů byly zahrnuty
jak investiční, tak i provozní náklady, do
nichž spadaly zejména vývojové studie
(např. design) nebo mzdy pracovníků.
„Ve stejné době jsme realizovali současně ještě jeden projekt a Komerční banka
nám nabídla lepší podmínky pro financování obou projektů než naše dosavadní
banka. Rozhodli jsme se proto o vyřízení
úvěru u ní. Postupně jsme na Komerční
banku převedli i zbytek provozního
financování, a to včetně všech účtů.
Výši dotace jsme přefinancovali ročním
revolvingovým úvěrem a zbytek – investiční náklady projektu – jsme financovali
dlouhodobým investičním úvěrem,“ říká
Ing. Jakub Vyrtych.

Administrativu zvládáme
Veškerou administrativu spojenou
s podáním žádosti a vypracováním
projektu jsme vyřídili uvnitř firmy bez
poradenské agentury. „Máme kvalifikovaný tým lidí, který veškerou práci
spojenou s projektovou administrativou zvládne lépe než poradenská firma,
jež nám pomáhala s naší první žádostí
o dotace. Tehdy jsme skončili neúspěšně. Po těchto zkušenostech raději
spoléháme na své zaměstnance. Kvalitní
servis poskytuje také CzechInvest, se
kterým se nám dobře spolupracuje,“
uzavírá Ing. Jakub Vyrtych.

Příští číslo magazínu,
které vyjde v červenci 2009, se bude
mimo jiné věnovat problematice podpory
zemědělcům.

Milena Čechová, projektová manažerka

Fakta o projektu

 Název projektu:

Excalibur-Ex – nevýbušná řada svítidel

 Zahájení realizace projektu:
1. 5. 2006

 Dokončení realizace projektu:
31. 7. 2007

 Místo realizace:
Židněves

 Realizátor projektu:
Vyrtych, a. s.

 C elkové investiční náklady projektu:
43 mil. Kč bez DPH

 C elkové provozní náklady projektu:
6,171 mil. Kč bez DPH

 Částka poskytnutá EU:
22,618 mil. Kč

 Částka poskytnutá revol. úvěrem od KB:
21 mil. Kč

 Částka poskytnutá invest. úvěrem od KB:
25 mil. Kč

 Zdroj financování z EU:

Strukturální fondy EU – Operační program
Podnikání a Inovace, státní rozpočet –
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 Možný

zdroj financování obdobného
projektu v období 2007–2013:

Podnikání a Inovace – program Inovace-Inovační
projekt
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