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III.
Nejen zahraniční turisté, ale i samotní obyvatelé českých měst si často stěžují na prostředí, ve kterém žijí. Neudržované historické památky, zdevastované
parky a betonová sídliště bez stromů rozhodně nepatří k věcem, kterými
bychom se chtěli chlubit. Rekonstrukce těchto objektů však potřebuje nemalé
investice. Nové číslo KB EU Point News se proto bude věnovat především
strukturálním fondům, ze kterých lze získat dotace na revitalizaci a úpravu
veřejných prostranství. Dozvíte se, z jakých programů čerpat a jaké jsou pro
to podmínky, poradíme vám, co dělat když chystáte změnu v realizaci projektu a seznámíme vás s konkrétním projektem.

květen 2010

Aktuality
Od 1.5.2010 do 1.8.2010 je možné podávat registrační žádosti na agenturu CzechInvest
(CI) do programu Rozvoj (OPPI). Tento program je zaměřen na podporu malých a středních podniků. Podpora je zacílena na nákup
nového moderního technologického vybavení
včetně řídícího SW. Program je připraven jen
pro žadatele, kteří své projekty realizují v regionech se soustředěnou podporou státu. Plnou
žádost může podat jen žadatel, kterému byla
v tomto kole výzvy schválena registrační
žádost. Plné žádosti budou přijímány
od 1.7.2010 do 1.10.2010.
Více zde…

rady a tipy

Už jen do 30.6.2010 je možné podávat
registrační žádosti do programu Marketing
(OPPI). Program v této výzvě podporuje investice do účasti podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí, tvorbu propagačních materiálů pro účely těchto výstav a veletrhů. V neposlední řadě lze získat podporu na dopravu
výstavních exponátů. Žadatelem může být
malý nebo střední podnik (do 250 zaměstnanců) nebo jejich seskupení. Plné žádosti jsou
přijímány od 1.5.2010 do 31.10.2010. Tuto
žádost může podat jen žadatel, kterému byla
schválena registrační žádost.

Změny v projektu – realizace dle pravidel
Podnikatelé, kteří se rozhodnou udělat během realizace v projektu
změny, se musí řídit přísnými pravidly. V opačném případě je čekají
sankce a někdy i vrácení dotace. Co všechno je třeba dodržet, aby
k tomu nedošlo, vám Jan Hanuš poradí na
straně 2.
více na str. 2

Více zde…
Až do 31.12.2010 je možné podávat
žádosti o dotaci do programu Start (OPPI).
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 150 mil.
Kč. Žádosti o podporu přijímají pobočky
Českomoravské záruční a rozvojové banky,
a.s. Tento program je zaměřen na realizaci
podnikatelských projektů osob vstupujících
do podnikání poprvé nebo s delším časovým
odstupem, a to poskytnutím podpory ve formě
zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem
k zaručovanému úvěru.

oborové téma
Dotace na úpravy veřejných prostranství
Oborové téma je tentokrát zaměřeno na možnosti podpory úpravy
veřejných prostranství. Špatný stav veřejných prostor rozhodně
nepřispívá k atraktivitě českých měst. Jaké programy Evropské unie
jsou určeny na jejich obnovu, se dozvíte na
straně 3.

Více zde…

více na str. 3

případová studie
Efektivní využití dotací na malé obci

Dne 4.1.2010 byla vyhlášena III. Výzva
do programu Potenciál (OPPI). Příjem registračních žádostí   na agenturu CI byl zahájen
26.2.2010 a bude probíhat až do 30.9.2011.
Příjem plných žádostí probíhá od 27.4.2010
do 30.11.2011. Program podporuje vznik nebo
rozšíření vývojových center (oddělení) zaměřených na výzkum, vývoj nebo inovaci výrobků
nebo technologií. Mezi žadatele patří podnikatelé bez rozdílu velikosti (PO, FO zapsané
v obchodním rejstříku). U PO jsou podporovány jen vybrané formy vyjmenované v dokumentaci k výzvě. Dotace bude poskytována ve výši
1 – 100 mil. Kč.
Více zde…

„Abyste vůbec mohli na tak malé obci něco opravit, bez dotací se
neobejdete,“ říká starostka obce Rouské a předsedkyně Mikroregionu
Záhoran, Miluše Stržínková. V obci Rouské, ve které v současné
době žije 253 obyvatel, před rokem dokončili rekonstrukci obecního
domu a zcela přeměnili celou náves. Více na str. 4.
více na str. 4

Až do 31. 12. 2010 je možné podávat
žádosti o dotaci do  programu Progres (OPPI).
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 600 mil.
Kč. Žádosti o podpory přijímají pobočky
Českomoravské záruční a rozvojové banky,
a.s. Jedná se o program, jehož cílem 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…

1.

rady a tipy

Změny v projektu – realizace dle pravidel

Podnikatelé jsou někdy během realizace projektu nuceni
provést některé změny. Některé mohou být malé, jiné však
již vyžadují změnu smlouvy o financování. Veškeré změny
v projektech se řídí přísnými pravidly, jejich porušení může
v některých případech pro podnikatele znamenat vrácení
dotace. Jak se tomuto problému vyvarovat, poradí Jan Hanuš, vedoucí KB
EU POINT Promotion Center.
●● Změny v projektu mohou být různé od posunutí harmonogramu projektu až
po změny v nákladech a indikátorech projektu. Může také dojít ke změnám identifikačních údajů žadatele nebo ke změnám vyžadujícím změnu textu smlouvy.
●● Žadatelé, kteří se pro změnu v projektu rozhodnou, musí nejprve definovat, jestli
jde o změnu podstatnou či nepodstatnou.
●● Za nepodstatné změny se zpravidla považují takové změny, které významně neovlivní charakter projektu a nebudou mít vliv na dosažení cílů projektu. Podstatné
změny pak většinou vyžadují dodatek ke smlouvě k financování.
●● V případě, že chystáte nějakou změnu v projektu, je důležité pečlivě prostudovat
právní úpravy, směrnice a příručky pro příjemce, kde jsou řídícím orgánem stanovena pravidla pro čerpání dotací.
●● Informace je třeba čerpat pouze z aktuálních výzev, které se týkají programu, ze
kterého žadatel dotace čerpá. Dobré je také pravidelně sledovat webové stránky
programu, kde jsou zveřejňovány aktuální verze všech dokumentů.
●● Nepodstatné změny stačí uvést v monitorovacích zprávách, ty podstatné je pak
nutné oznámit řídícímu orgánu. Z tohoto důvodu je také nutné včas rozhodnout,
o jakou změnu se jedná. Žadatel by měl kromě studia pravidel programu využít
i konzultaci s řídícím orgánem.
●● Podstatná změna se musí ohlásit s předstihem, to znamená dříve, než ke změně
dojde. Pokud toto pravidlo žadatel nedodrží, vystavuje se riziku sankce a případně
i neproplacení dotace
●● Veškeré změny v projektu by měly být s řídícím orgánem konzultovány prostřednictvím emailu. Všechnu komunikaci je dobré evidovat spolu s projektovými dokumenty. Zamezí se tím budoucím problémům a nejasnostem ze strany řídících
orgánů.
●● Změny v projektu je vhodné řešit pouze s přiděleným projektovým manažerem,
všechny ostatní rady nemusejí být relevantní. Každý program má svá vlastní pravidla a co je možné v jednom, nemusí být v souladu s normami druhého.
●● Žadatelům se všeobecně doporučuje dělat projektových změn co nejméně a jen
v případech nutnosti, aby se zamezilo problémům s řídícím orgánem a tak i výplatě dotací.

Aktuality
Až do 15.10.2010 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 a inovaci stávajících výrobků a technologií.
Vhodným žadatelem je podnikatelský subjekt
splňující definici malého a středního podniku
(do 250 zaměstnanců), který má dvě po sobě
uzavřená účetní období. Pokud budete mít
schválenou registrační žádost, plné žádosti
jsou přijímány od 8.3.2010 do 15.2.2011.
Více zde…
Už jen do 30.6.2010 bude probíhat příjem
registračních žádosti do programu Prosperita
(OPPI). Tento program podporuje projekty
zakládání a rozvoje subjektů zaměřených
na průmyslový výzkum, technologický vývoj
a inovace výrobků, služeb a technologií. Plné
žádosti je možné podávat až do 31.12.2010.
Ve výzvě jsou připraveny 4 mld. Kč.
Více zde…
Dne 5. 1. 2010 byla vyhlášena III. Výzva
v programu Záruka (OPPI). Plánovaná alokace
pro tuto výzvu je 1,1 mld. Kč. Žádosti o podpory přijímají pobočky Českomoravské záruční
a rozvojové banky, a.s., od 5. 1. 2010 do
31. 12. 2010. Jedná se o program, jehož cílem
je pomocí zvýhodněných záruk usnadňovat
malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů.
Více zde…
Už jen do 30.6.2010 je možné podávat
registrační žádosti na agenturu CI do programu
Eko-energie (OPPI). Program je jednak zaměřen na podporu zvyšování účinnosti při výrobě,
přenosu a spotřebě energie, jednak na podporu využívání obnovitelných a druhotných zdrojů
energie (vyjma solární a větrné energie a výrobu peletek). Mezi žadatele patří podnikatelské
subjekty bez rozdílu velikosti, velké podniky
(nad 250 zaměstnanců) mohou žádat jen
na první skupinu aktivit. Plné žádosti jsou přijímány od 1.5.2010 do 30.9.2010.
Více zde…
Až do 30.7.2010 je možné podávat žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu
Severovýchod
(Královéhradecký,
Pardubický a Liberecký kraj) v rámci oblasti
podpory 4.2. Projekty by měli být zaměřeny
na spolupráci firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce. Mezi žadatele patří kraje,
organizace zřizované kraji a střední školy.
Více zde…

2.

Dotace na úpravu veřejných prostranství

oborové téma

Pohled na neudržované parky, zabetonovaná dětská hřiště a rozpadlé historické památky netěší asi nikoho. Obnova
a rekonstrukce veřejných prostranství, jejichž špatný stav rozhodně nepřispívá k atraktivitě českých měst a obcí,
však představují vysoké investice. Oborové téma vám proto poradí, jaké programy Evropské unie lze na tyto aktivity
využít.

O jaké dotace lze žádat?

Kdo může žádat o podporu?

Na obnovu veřejných prostranství v hlavním městě přispívá
Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK).
Obce nad 500 obyvatel pak mají možnost čerpat dotace
z regionálních operačních programů, projekty v obcích
s méně než 500 obyvateli jsou financovány z Programu rozvoje venkova (PRV).

V rámci OPPK může být žadatelem hlavní město Praha, jeho
městské části, organizace zřízené hlavním městem a nestátní neziskové organizace. Z regionálních operačních programů mohou žádat o příspěvky obce, kraje a jimi zřizované
organizace, nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení právnických osob a podnikatelské subjekty. Příjemci se
však mohou v rámci jednotlivých programů lišit, aktuální

Na co jsou dotace určeny?
Z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost je
úprava veřejných prostranství financována v rámci revitalizace životního prostředí a ochrany území. To znamená, že se
podporuje nejen revitalizace dětských hřišť, parků a náměstí, ale například i rekonstrukce nevyužívaných historicky
cenných objektů a areálů.
Příspěvky určeny z regionálních operačních programů
na obnovu, rekonstrukci a modernizaci veřejných prostranství v centrech měst a na sídlištích zahrnují například opravu
veřejného osvětlení a mobiliáře, revitalizaci veřejné zeleně
a rekonstrukci kulturních památek. Některé programy financují například i rekonstrukci nebo výstavbu nových místních
komunikací, pokud jsou součástí úprav centra, nebo přiléhají-li k významným objektům.
Z Programu rozvoje venkova jsou pak v souvislosti s vylepšováním vzhledu obcí financovány parkové úpravy nebo
nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném území obce.
Částečně se financuje i nákup techniky pro údržbu zeleně
v souvislosti s projektem a nákup pozemků.

Jak vysoké jsou dotace a jak je lze využít?
Z OPPK lze získat dotace v hodnotě až 100%, pokud je
žadatelem magistrát nebo některá organizace zřízená hlavním městem. Ostatní žadatelé musí počítat s tím, že dotace
je přidělována jen do maximální výše 90% způsobilých výdajů. Příspěvky z regionálních operačních programů se mění
podle toho, z jakého programu žadatel čerpá. Upřesnění
výše dotace je součástí pravidel jednotlivých výzev. Z PRV
pak lze získat dotaci v hodnotě až 90% způsobilých výdajů.

Zrekonstruovaný víceúčelový dům v obci Rouské

informace je třeba vždy ověřovat ve vyhlášených výzvách.

Kde požádat o dotaci či získat další
informace?
Další informace lze získat na internetových stránkách regionálních programů, Programu rozvoje venkova či Operačního
programu Praha – Konkurenceschopnost.

www.oppk.cz
www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd
www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/Regionalni-operacniprogramy

3.

Efektivní využití dotací na malé obci

případová studie

„Abyste vůbec mohli na tak malé obci něco opravit, bez dotací se neobejdete,“ říká starostka obce Rouské
a předsedkyně Mikroregionu Záhoran, Miluše Stržínková. V obci Rouské, ve které v současné době žije 253
obyvatel, před rokem dokončili rekonstrukci obecního domu a zcela přeměnili celou náves.
„Na možnost žádosti o dotace jsme byli dobře připravení. Jako první jsme se rozhodli rekonstruovat objekt víceúčelového domu, v kterém sídlí i Obecní úřad. Připravili jsme si projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení
a čekali jsme na vyhlášení výzvy v rámci Programu rozvoje venkova pro obce do pěti set obyvatel,“ říká na úvod
Miluše Stržínková, starostka obce.  

Hledání firmy
Rouskému byla dotace přiznána
a po vybrání firmy v rámci výběrového řízení, mohly práce začít. „Měli
jsme štěstí - vybrali jsme si firmu
Starest ze Starého Jičína, která měla
velmi dobré reference a navíc jsme si
její práci mohli ověřit na rekonstrukci
Obecního úřadu v Příboře,“ doplňuje
Miluše Stržínková. Firma nastoupila
v srpnu 2008 a po půl roce byly veškeré práce hotovy. Budova se kolaudovala 20. února 2009.
Paní starostka také nedá dopustit
na tým pracovníků Komerční banky
v Hranicích na Moravě. „Vyšli nám
ve všem vstříc a hladce proběhlo také
vyřízení úvěrů, jednak na předfinancování a jednak poté na dofinancování, a to u všech projektů,“ říká Miluše
Stržínková.

Výhoda manažerky
Výběrová řízení, jak na rekonstrukci
obecního domu, tak na úpravu návsi,
zvládla obec realizovat sama. Podle
slov starostky jim totiž velmi pomohlo,
že celý mikroregion Záhoran má
vlastní manažerku projektů. Ta má
na starosti kromě psaní projektů, také
jejich administraci a zajišťuje také
metodickou pomoc pro obce mikroregionu včetně závěrečného vyúčtování. „Manažerka projektu, dobrá firma
a stavební dozor vám dokáží zachránit spoustu peněz,“ říká Miluše
Stržínková.
A co se rekonstruovalo? Dělala se
sedlová tašková střecha, nový strop,
nové dispoziční uspořádání, venkovní fasáda, výměna oken, elektroinstalace, topení a nakupovalo se nové
vnitřní vybavení.

Příští číslo magazínu,

Hned rok po první žádosti na rekonstrukci obec podala další žádost
v rámci Programu LEADER, tentokrát
na úpravu návsi. „V rámci první etapy
jsme zkulturnili část návsi před obecním domem. Byly zpevněny plochy,
rozšířili jsme zeleň o osm stromů,
nakoupili jsme také techniku k údržbě,“ jmenuje starostka. Náklady první
etapy projektu přesáhly výši jednoho
milionu korun. V rámci druhé etapy
proběhla úprava okolí sochy sv. Jana
Nepomuckého z roku 1791. Obec
chtěla jednak zpříjemnit okolí této
památky a také vytvořit reprezentativní vzhled celé návsi. Práce v rámci
druhé etapy byly realizovány za 800
tis. korun.

Další plány
Náves ale nebyla jediným veřejným
místem, které se v obci rozhodli opravit. „Již v roce 2002 jsme vybudovali
Dům s pečovatelskou službou, opravili místní komunikace a zvelebili čtyři
veřejná
prostranství
v
obci.
Zrestaurovali jsme Boží muku ze
sedmnáctého století, která je vyřezaná z jednoho kusu dubového dřeva
v těsné blízkosti památného stromu
lípy Jana Jiskry z Brandýsa,“ vysvětluje Miluše Stržínková a hned dodává
plány obce do budoucna: „V současné době plánujeme projekt revitalizace výletiště.Vybudujeme nové sociální zařízení a dispozičně místo trochu
změníme tak, aby mohlo sloužit
ke sportu i k pořádání kulturních akcí.
A až budou všechny tyhle věci hotové, zkusíme opravit starou vodárnu.
Rádi bychom zde vybudovali rozhlednu a další zázemí včetně ubytovacích
kapacit,“ uzavírá Miluše Stržínková.

které vyjde v červenci 2010, se bude mimo jiné věnovat
problematice podpory neziskových organizací.“

Miluše Stržínková,  starostka obce Rouské
a předsedkyně Mikroregionu Záhoran

Fakta o projektu
Název projektů: Rekonstrukce víceúčelového obecního domu, Úprava návsi
1. Etapa, Úprava okolí sochy sv. Jana
Nepomuckého
Zahájení realizace projektů: Obecní
dům - srpen 2008; náves – květen 2009
Ukončení realizace projektu: Obecní
dům - únor 2009; náves – září 2009
Místo realizace: obec Rouské
Realizátor projektu: obec Rouské
Celkové investiční náklady: 7,3 mil. Kč
Částka celkem poskytnutá EU: 5,8 mil. Kč
Částka celkem poskytnutá ČR: 0,5 mil. Kč
Částka poskytnutá úvěrem od KB
celkem: 7,3 mil. Kč
Zdroj financování z EU: Program rozvoje
venkova, Program LEADER
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