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Aktuality
Výzva pro inovativní
podniky v Praze
V rámci Operačního programu Praha
– Konkurenceschopnost byla uveřejněna výzva pro oblast podpory
rozvoje inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu
a vývoje a praxí. Uspět mohou
projektové záměry tohoto typu: modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj,
inovace, vytváření sítí organizací
vědy a výzkumu, podnikatelských
firem a dalších subjektů, vznik nových a rozvoj stávajících inovačních
jednotek s přímou účastí organizací
výzkumu a vývoje a další. Příjem
žádostí probíhá od konce července
do 10. prosince 2014. Více zde

Šance pro „brownfields“

Česko se dohodlo
s Bruselem
Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR ukončilo tříleté vyjednávání
s Bruselem o Dohodě partnerství. Tato
dohoda je základem pro nastavení
evropských fondů pro nové dotační
období 2014–2020. Finální verze tohoto dokumentu určuje hlavní oblasti
rozvoje České republiky z evropských
fondů na příštích deset let. „Po téměř
třech letech práce máme hotový a vzájemně odsouhlasený strategický dokument. Ten umožní České republice
investice do infrastruktury, výzkumu
a vývoje i životního prostředí, které
pomohou zvýšit konkurenceschopnost
našich firem a zlepšit kvalitu života,“
řekl pro portál ministerstva Daniel
Braun, první náměstek ministryně
pro místní rozvoj.

Novou možnost pro dotace mají projektové záměry k revitalizaci opuštěných, poškozených nebo nevhodně
využívaných ploch typu „brownfields“.
V rámci Operačního programu Praha
– Konkurenceschopnost je tak možné
tyto oblasti zatraktivnit pro investory, občany i návštěvníky, zlepšit
kvalitu přírodního prostředí v těchto
územích. Součástí výzvy je také
možnost obnovy historicky cenných
objektů, výstavba protipovodňové
ochrany prostředí, rozšíření a obnova
ploch zeleně ve městě a zlepšení
vodní bilance a kvality povrchových
a podzemních vod. Žádosti je možné
podávat od 1. října 2014. Více zde

Praha vyhlásila další kolo inovačních voucherů
Hlavní město Praha otevřelo další možnost získání dotace na spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi formou inovačního voucheru. Inovační voucher je dotace v hodnotě
až 200 000 Kč, která kryje maximálně 70 % nákladů na nákup služeb od výzkumných
organizací. Žádosti o voucher jsou přijímány mezi 1. zářím a 31. říjnem 2014.
Více informací a formulář žádosti zde
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Hlavní téma

Financování dotovaného projektu
I v příštím programovém období bude zachován princip zpětné úhrady způsobilých výdajů. Tedy nejprve
bude muset příjemce projekt zrealizovat a teprve poté mu bude dotace vyplacena. Tento postup slouží
k minimalizaci problémových projektů, příjemci dotací jsou maximálně motivováni k řádnému dokončení
projektu, případně jeho etapy. V tomto procesu jsou neopomenutelnými účastníky banky, které příjemcům
poskytují zdroje na předfinancování dotace.
Zapojení bank je výhodné jak pro žadatele, kteří mohou realizovat projekty
i v případě, že nemají dostatek zdrojů na
spolufinancování nebo profinancování
projektu do doby proplacení dotace, ale
i pro poskytovatele dotací. Banky totiž
vyhodnocují důvěryhodnost realizátorů
projektů a jejich schopnost úvěr vrátit také
v případě, kdy z nějakého důvodu dotace
není vyplacena. Poskytovatel dotace tak
získává dalšího partnera pro posuzování
finanční návratnosti projektů.

»»Úvěr na předfinancování dotace
Překlenuje období mezi vynaložením nákladů na realizaci projektu a vyplacením
samotné dotace. Z tohoto úvěru klient
standardně platí dodavatelům akce. Jde
o krátkodobý až střednědobý úvěr, nejčastěji s umožněním (resp. povinností)
jednorázové splátky při obdržení dotace.
Nejběžněji je poskytován jako investiční
úvěr, v případě projektů s etapami anebo
v případě předfinancování více projektů je
možné jej poskytnout formou revolvingu.

»»Úvěr na spolufinancování
dotovaného projektu

Slouží k zajištění dostatku prostředků na ty
náklady projektu, které nebudou hrazeny
z dotace. Rovněž tyto náklady musí být
příjemcem zaplaceny, aby byl projekt řádně
dokončen a dotace mohla být vyplacena.
Obvykle jde o střednědobý až dlouhodobý
úvěr s nastaveným splátkovým kalendářem. Zdrojem splácení jsou zdroje klienta.

»»Příslib úvěru
Jednou z požadovaných příloh k žádosti
o poskytnutí dotace může být doložení
toho, že žadatel je schopen financovat
projekt v celé jeho výši. Požadovaná forma
tohoto dokladu a okamžik jeho předložení
se může dle jednotlivých OP lišit, banky
jsou schopny klientům vystavit takový
doklad, který je pro poskytovatele dotace
přijatelný.

Obvyklý průběh financování»
dotovaného projektu

»»Financování dotovaného projektu
Nejčastěji klienti využívají dvou současně
poskytnutých úvěrů. Jeden z nich je splatný
z přijaté dotace, obvykle se označuje jako
úvěr na předfinancování dotace. Druhý
úvěr pak klient postupně splácí z vlastních
zdrojů, tedy na spolufinancování. Zajištění
obou úvěrů bude možné i zástavou předmětu dotace, tedy toho, co si klient z dotace
bude pořizovat.
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Jak to dělají jinde

Inovace výroby technologických celků
Příkladem využití dotací na inovaci výroby je projekt společnost
Industrial Machine Service s.r.o.
Společnost se specializuje na
výrobu technologických celků.
Rozhodla se pro pořízení nové
vodorovné deskové a stolové vyvrtávačky, která představuje zásadní
inovaci strojního vybavení.
Hlavním výrobním programem společnosti je výroba technologických celků,
ocelových konstrukcí, obráběných celků
a mechanických dílů, elektroinstalace, hydrauliky, případně osazení řídících systémů
(materiálem, komponenty, elektroinstalaci
apod.) dle dodané výkresové dokumentace.
Dlouhodobě spolupracuje s prvovýrobci zařízení nebo jeho částí pro strojní zařízení pro
zpracovatelský, potravinářský, medicínský
a jiný průmysl. Hlavní výhodou je schopnost
operativně řešit vzniklé problémy z hlediska
výroby i technologických a konstrukčních
požadavků.

Společnost se zapojila do mezinárodního projektu, který se zabývá koncepcí
a výstavbou nového vysoce výkonného
jaderného reaktoru pro výzkum v oblasti
materiálů a jaderného paliva. Na výstavbě
reaktoru Jules Horowitz se podílí mezinárodní konsorcium se společností AREVA,
kde společnost Industrial Machine Service
s.r.o. vyráběla část horkých komor, v nichž
se bude připravovat palivo i vzorky určené
k výzkumným účelům, a vyrobené díly
namontovala ve francouzské Cadarachi.
Nyní se společnost rozhodla pro investici do vodorovné deskové vyvrtávačky
WF13 R DUO CNC, která má zajistit technologickou inovaci výroby. Tato investice
by se neobešla bez podpory strukturálních
fondů Evropské unie a přispění Komerční
banky a.s., která se podílí na financování
tohoto technologicky inovativního projektu.
Smyslem investice je inovace technologií,

jež na trhu nejsou rozšířeny a mohou přispět
k obrábění na dílech, které jsou v současné
době technologicky neproveditelné. Potřeba
rozšířit výrobu vznikla na základě poznatků
od zákazníků poptávajících obrábění, jež
nelze provést na současných strojních
zařízeních. Projekt WF 13 R DUO CNC je
pro společnost největší investicí v její krátké
historii.
„Jde o významnou investici, kterou financujeme za podpory strukturálních fondů
Evropské unie a za přispění Komerční banky.
Výhodné podmínky, profesionální přístup
a rychlé jednání ze strany Komerční banky
jsou faktory, které nám významně ulehčily
rozhodování o této investici. Věříme, že
výsledky tohoto projektu ocení především
naši zákazníci, kteří byli ostatně motorem
vzniku celého investičního záměru,“ přibližuje investiční akci Pavel Martinka, jednatel
společnosti.

Financování projektu
Komerční banka poskytla klientovi financování na realizaci dotovaného projektu.
Současně byly poskytnuty dva úvěry, jeden
na předfinancování dotace se splatností
mírně přes jeden rok, druhý pak na spolufinancování se střednědobou splatností. Úvěr
na spolufinancování je zároveň zařazen do
programu EuroInovace.

Smyslem investice
je inovace technologií,
které na trhu nejsou
rozšířeny.
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Jak to bude s dotacemi v období
2014 – 2020?
Lukáš Veselý
KB EU Point
specialista

Nové dotační programy, 600 miliard
korun pro Česko a nové příležitosti
pro podnikatele, obce i instituce
státního a nestátního neziskového
sektoru. To je další období dotací
Evropské unie, které spadá do let
2014 až 2020. Jednou z velkých
změn je redukce 17 operačních
programů na 8, která ale spočívá ve
zjednodušení stávajícího systému
členění a pokrývá téměř shodné
oblasti podpory z let minulých.
Jednou z příjemných novinek nového období je plánované zavedení jednotného
informačního systému k podávání žádostí
a administrativního vedení dotovaných
projektů. Nová pravidla veřejné podpory
však stanovují, že se procentuální míra
podpory podnikání sníží o 15 procentních
bodů. Přesto patří podnikatelské aktivity
k hlavním cílům podpory, spolu s nimi pak
také výzkum a vzdělávání, ochrana životního
prostředí, snižování míry nezaměstnanosti
a další. Největší podíl z 600 miliard přislíbených České republice bude alokován pro
zvyšování konkurenceschopnosti podniků,
zlepšení podnikatelského prostředí a na
dopravní opatření.

Finanční nástroje
Významnou změnou je nový požadavek
Bruselu, který stanovil, že až 10 procent z celkové alokace všech operačních programů
by mělo být děleno přes finanční nástroje
a nikoliv přes klasické dotace. To znamená,
že podpora bude mít formu úvěrů, záruk
a zřejmě i kapitálových vstupů. Při implementaci finančních nástrojů se poskytovatelé
snaží najít takové místo na trhu, kde je podpora formou dotací zbytečným plýtváním, ale
pro komerční financování nejsou projekty tak
atraktivní. Klíčovou roli na EU úrovni hraje
skupina Evropské investiční banky, která
je aktivní i u nás a spolupracuje se všemi
významnými tuzemskými bankami.
Obdobou EIB je v ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). ČMZRB
již nyní pomáhala distribuovat EU fondy
zárukami či podřízenými úvěry. Tato distribuce byla z pohledu žadatelů a rovněž
i poskytovatelů hladká a role ČMZRB bude
i v dalším období pokračovat. Ministerstvo
průmyslu a obchodu se již několik let snaží
spustit tzv. seed fond, tedy s využitím EU
fondů vstupovat do vlastního kapitálu
firem. Jde o první případ tohoto způsobu
rozdělování dotací, program stále naráží na
administrativní a právní překážky.

Možnosti pro podnikatele
Nejzajímavějším z hlediska podpory pro
podnikatele je Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Tento program slibuje podnikatelům alokaci
finančních prostředků až 108 miliard korun,
a to se zaměřením na oblasti: realizace
výzkumných a inovačních aktivit, snižování
energetické náročnosti a rozvoj vysokorychlostních sítí internetu a ICT, rozvoj malých a
středních firem.

KB EU POINT news vydává Komerční banka, a. s.
Na zpracování obsahu se podílela poradenská společnost Naviga 4, s. r. o.

Zkrátka ale nepřijdou ani podnikatelé z oblastí
potravinářství, zemědělství, lesnictví, pro něž
bude připravena podpora v rámci Programu
rozvoje venkova. Požádat o dotaci mohou
nejen mladí zemědělci, ale také podnikatelé
zaměření na modernizaci svých provozoven,
rozšíření činností, účinné využívání zdrojů
a podobně. Operační program Životní prostředí pro změnu podpoří realizaci opatření
na snižování emisí při výrobě, zavádění
nových systémů vytápění nebo likvidaci
ekologických zátěží. O dotaci mohou požádat
i podniky pro vzdělávání svých zaměstnanců
a zavedení vzdělávacích programů. Tyto dotace budou zaměřeny především na skupiny
ohrožené na trhu práce – lidé do 30 let, lidé
nad 50 let, zdravotně znevýhodnění a matky
na mateřské.

Miliardy pro jednotlivce
i veřejný sektor
Nejen podnikatelé, ale i fyzické osoby mohou
v novém období uspět se žádostmi o dotaci,
a to především v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Budou pro ně připraveny
prostředky na náhradu stávajících spalovacích zdrojů v domácnostech. Vlastníci rodinných a bytových domů tak budou moci získat
příspěvek na výměnu kotlů na pevná paliva.
Významný podíl financí, a to 131,5 miliardy
korun, zamíří do Integrovaného regionálního
operačního programu. Z něj bude možné
čerpat investice především na zkvalitňování
služeb veřejné správy, zdravotnictví a sociálních služeb. Podporu získají také projekty
zaměřené na cestovní ruch a ochranu kulturního a přírodního dědictví, ale také na
zlepšení života ve městech, například formou
využívání energie z obnovitelných zdrojů
nebo na regeneraci starých průmyslových
areálů.
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