news
I.
Mnoho drobných podnikatelů a živnostníků bývá často mylně informováno o tom, že na dotace z fondů EU dosáhnou pouze větší firmy.
Není tomu tak. Nové číslo KB EU Point news je věnováno právě jim
a ukazuje konkrétní možnosti a podmínky pro získání dotací.

rady a tipy

leden 2009

Aktuality



Do konce února 2009 je možné podávat
registrační žádosti agentuře CzechInvest 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. V případě, že jste již podali registrační
žádost, od 14. 11. 2008 do 31. 5. 2009 je možné
podávat žádosti plné.
Více zde…



Kdo je drobný, malý a střední podnikatel
Není často jednoduché rozlišit, kdy je podnikatel řazen do kategorie drobný, kdy už spadá mezi malé a střední podnikatele a kdy je
z dané podpory vyloučen, protože nepatří do žádné z těchto kategorií. Rozhodující proto není pouze obrat společnosti, ale také
počet zaměstnanců. Co všechno si žadatel musí hlídat a do které
kategorie vlastně patří, se dozvíte...
více na str. 2

oborové téma
Evropské dotace pro drobné podnikatele a živnostníky
Pokud patříte mezi drobné podnikatele a nevíte, z jakého
dotačního titulu lze žádat, za jakých okolností můžete žádat, na
jaké konkrétní aktivity a především na jakou výši dotace máte
nárok, potom se podívejte na strany 3 a 4, kde najdete stručné
odpovědi na tyto otázky a přehled vhodných dotací.
více na str. 3

případová studie
Případová studie
Menší česká firma Dvořák – svahové sekačky úspěšně konkuruje svými výrobky i velkým nadnárodním výrobcům. Jak se jí
to daří? Především neustálými inovacemi a investicemi do
vlastního vývoje a zkvalitnění výroby. Více o firmě ze světovým
renomé v naší případové studii na…
více na str. 5

Od února do března 2009 bude možné
podávat žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova. Konkrétně budou přijímány žádosti
týkající se modernizace zemědělských podniků,
obnovy lesnického potenciálu a podpory funkcí
lesa, diverzifikace činností nezemědělské povahy. Dále bude podporováno zakládání podniků
a jejich rozvoj a také zahájení činností mladých
zemědělců. Mezi žadatele budou patřit zemědělci, družstva, výrobci zemědělských a potravinářských produktů a další.
Více zde…



Od 14. 11. 2008 do 28. 2. 2009 je možné
podávat registrační žádosti agentuře CzechInvest
do programu Eko-energie (OPPI). Program je
jednak zaměřen na podporu využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (vyjma
solární a větrné energie), jednak na podporu
zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie. Mezi žadatele patří podnikatelské
subjekty bez rozdílu velikosti, velké podniky (nad
250 zaměstnanců) mohou žádat jen na druhou
skupinu aktivit.
Více zde…

 Od 1. ledna 2009 upravila Komerční banka

nabídku balíčků pro drobné podnikatele a firmy.
Změna se týká především zavedení zdarma
poskytovaných příchozích transakcí jako standardní součásti balíčku, změny v bezplatných
výběrech z bankomatů KB a cenové zvýhodnění speciálního podnikatelského účtu pro
začínající podnikatele.
Více zde…

 Do 15. 7. 2009 lze podávat registrační žádosti

agentuře CzechInvest (CI) do programu Rozvoj
(OPPI). V tomto programu lze získat dotace na
nákup nových technologických zařízení. Projekt
lze realizovat pouze ve vybraných regionech
s vyšší nezaměstnaností. Žadateli mohou být
malé a střední podniky mimo drobných podniků
v obcích do 2 tis. obyvatel.
Více zde…



Do konce února 2009 je možné podávat
registrační žádosti agentuře CzechInvest do
programu Školicí střediska (OPPI). 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.
Více zde…

1.

Jak definovat drobný,
malý a střední podnik?
Dotace z Evropské unie jsou v mnoha případech určeny
na podporu malých a středních podnikatelů. Velikost
podniku tedy často rozhoduje, zda podnikatelé mohou
o dotaci zažádat. Jakým způsobem se zjišťuje, zda podnik spadá do požadované kategorie? S tím pomohou
následující rady.



Podnik střední velikosti zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho
majetek nepřesahuje korunový ekvivalent 43 milionů EUR. Velikost obratu
nepřesahuje 50 milionů EUR. Malý podnik zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jeho majetek ani obrat nepřesahují korunový ekvivalent 10 milionů
EUR. Drobný podnik zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho majetek
ani obrat nepřesahují korunový ekvivalent 2 milionů EUR.



Korunový ekvivalent se stanovuje vynásobením částky uvedené v eurech
kurzem vyhlášeným Evropskou centrální bankou k poslednímu prosincovému
dni roku, který předchází roku podání žádosti o podporu. Dne 31. 12. 2008 byl
kurz 26,875 EUR/CZK
(http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html#dowloads).

Výše zmíněné údaje může podnikatel zjistit z účetnictví posledního uzavřené-

ho účetního období nebo z přiznání k dani z příjmů za období bezprostředně
předcházející podání žádosti.

Pokud je uzavřené daňové či zúčtovací období kratší nebo delší než 12 měsíců,

je nutné údaje o obratu přepočíst na období kalendářního roku. To podnikatel
provede vydělením příjmu počtem započatých měsíců a vynásobením dvanácti.



V případě, kdy podnikatel zjistí, že údaje za dané období přesáhly nebo
klesly pod daná finanční omezení či stanovené počty zaměstnanců, není nutným následkem ztráta ani nabytí statusu drobného, malého nebo středního
podnikatele. K tomu by tato omezení musela být překročena či naplněna ve
dvou po sobě jdoucích účetních nebo zdaňovacích obdobích.



Pokud jsou stanovené limity ve dvou po sobě jdoucích účetních nebo zdaňovacích obdobích jednou splněny a podruhé překročeny, rozhodující jsou
údaje za třetí uzavřené období.



Za zaměstnance jsou považovány všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli, a zároveň všichni vlastníci-manažeři podílející
se na řízení podniku. Za zaměstnance se nepovažují učni nebo studenti pracující
v odborném výcviku a zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce
pro podnik na základě jiného než pracovněprávního poměru (outsourcing).



Práce osob, které nepracovaly po celé období, práce těch, kteří pracovali
na částečný úvazek, a práce sezonních pracovníků se počítají jako zlomkové
hodnoty ročních pracovních jednotek. Zaměstnancem skutečně odpracovaná
doba za daný rok se vydělí celkovým ročním fondem pracovní doby. Výsledné
číslo se zaokrouhlí na dvě desetinná místa a hodnoty se sečtou. Doba trvání
mateřských nebo rodičovských dovolených se nezapočítává.

rady a tipy
Aktuality

 Agentuře CzechInvest je možné do konce

letošního února podávat registrační žádosti do
programu Spolupráce-klastry (OPPI). Program
podporuje vznik a vývoj klastrů – regionálně umístěné soubory navzájem propojených společností,
specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb a dalších, které si navzájem konkurují, ale také
navzájem kooperují, a jejichž vazby mají potenciál
k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Příjem plných žádostí bude ukončen 30. 4. 2009.
Více zde…

 Do 23. 2. 2009 je možné podávat žádosti

o dotaci do Operačního programu Životní prostředí. Konkrétně jsou v tomto období přijímány
projekty zaměřené na investice do snižování znečištění vod z komunálních zdrojů a zlepšení
jakosti pitné vody. Podporované aktivity mohou
být realizovány jen v aglomeracích nad 2000 EO,
které jsou uvedeny v tzv. Seznamu aglomerací
(http://www.opzp.cz/ke-stazeni/335/3744/
detail//).
Více zde…

 Od února do března 2009 bude možné podá-

vat žádosti o dotace do Operačního programu
Životní prostředí. V tomto období budou přijímány projekty zaměřené na zlepšování kvality
ovzduší, snižování emisí, omezování průmyslového znečištění, snižování environmentálních
rizik a také na rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu. Mezi
žadatele budou patřit obce, města a jejich svazky, příspěvkové organizace a organizační složky
obcí a měst, obchodní společnosti, podnikatelské subjekty – FO ale také FO – nepodnikatelé
a další.
Více zde…

 Od 14. 1. 2009 do 27. 3. 2009 jsou přijímá-

ny žádosti do Operačního programu Praha
Konkurenceschopnost. V tomto termínu budou
přijímány projekty zaměřené na rozvoj a dostupnost ICT služeb, revitalizaci a ochranu území,
úsporné využívání energií a přírodních zdrojů,
rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi
výzkumem, vývojem a praxí. Dále budou podporovány projekty zaměřené na rozvoj malých
a středních podniků (příjem žádostí do 5. 3. 2009).
Více zde…

 Od listopadu 2008 do 12. 3. 2009 probíhá

příjem žádostí do Regionálního operačního
programu Severozápad (Ústecký a Karlovarský
kraj). V tomto období budou přijímány žádosti
zaměřené na regeneraci a rozvoj měst, podporu
místního rozvoje, rozšíření infrastruktury lidských
zdrojů a také podporu rozvoje cestovního ruchu.
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…

2.

Drobní podnikatelé a živnostníci

oborové téma

Možnost získat dotace z Evropské unie mají kromě velkých a středních podniků také drobní podnikatelé
a živnostníci. Z jakých dotačních programů je možné příspěvky čerpat a na co lze finance použít, závisí mimo
jiné i na tom, zda podnikatel vede daňovou evidenci nebo účetnictví.
O jaké dotace lze zažádat?
Jedním z dotačních titulů vhodných pro drobné podnikatele a živnostníky je Program rozvoje venkova (PRV), který
je primárně zaměřen na rozvoj podnikatelského prostředí
ve venkovských oblastech a v zemědělství. Tento program
je řízen ministerstvem zemědělství. Z dalších programů
jde například o bezúročný úvěr nebo zvýhodněnou záruku,
finanční příspěvek k zaručovanému úvěru z programů Start,
Progres nebo Záruka v Operačním programu Podnikání
a inovace (OPPI). V případě realizace projektu v Praze
lze požádat o dotace z Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost.

Výrobní hala ve společnosti Dvořák – svahové sekačky

Na co jsou dotace určeny?

Kdo může žádat?

V PRV mohou Podnikatelé zažádat o finanční podporu na
zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti, takzvaných mikropodniků. Dotace lze získat
na nákup budov, strojů, technologie, zařízení provozoven
a dílen, hardware či software, případně i na výstavbu
a modernizaci bioplynových stanic, kotelen a výtopen na
biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny.
V oblasti podpory cestovního ruchu lze získat příspěvek
na výstavbu malokapacitních ubytovacích a stravovacích
zařízení, půjčoven sportovního vybavení a sportovně-rekreačních ploch a další infrastruktury pro cestovní ruch.
V programech Start, Progres nebo Záruka jde o podporu
podnikatelů, kteří žádají o standardní podnikatelský úvěr.
Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která
tyto podpory zprostředkovává, se za úvěr může zaručit
a realizaci projektu podpořit i menším finančním příspěvkem.

Žadateli v PRV mohou být fyzické i právnické osoby, které
podnikají v zemědělské výrobě a lesnictví, dále podnikatelé
řadící se do kategorie mikropodniků. V rámci podpory
cestovního ruchu mohou být žadateli nestátní neziskové
organizace, zájmová sdružení právnických osob a nezemědělské podnikatelské subjekty s kratší než dvouletou
historií podnikaní v oblasti cestovního ruchu.
O podporu z ČMZRB mohou požádat malí a střední podnikatelé ve vymezených oborech podnikání (zpracovatelský
průmysl, obchod, služby,...). Příjemcem v programu Start
může být pouze drobný podnikatel.

Jak vysoké jsou dotace?

Kde požádat o dotaci či získat další informace?
www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd
www.czechinvest.org/ostatni-programy
www.oppk.cz
http://www.moje-firma.cz/cs/databaze-informaci/dotacez-eu/zivnostnici-a-drobni-podnikatele.shtml

Na projekty v PRV lze získat dotace v maximální výši
60 procent způsobilých výdajů. V případě budování pěších
tras, vinařských stezek a hipostezek je maximální výše
dotace 90 procent způsobilých výdajů.
V OPPK mohou být dotace až 80 % nákladů při respektování pravidla de-minimis (maximálně 200 tis. EUR
v období 3 let).

3.

Přehled dotací
Zahájení a rozvoj podnikání
•	Realizace podnikatelského záměru osob vstupujících
do podnikání poprvé nebo po delší časové pauze
	– Bezúročný úvěr nebo zvýhodněná záruka, finanční
příspěvek k zaručovanému úvěru
	– Program Start v OP Podnikání a Inovace
(www.cmzrb.cz)
•	Investice do rozvoje podnikání financovaná úvěrem od
Komerční banky
– Podřízené úvěry s možností finančního příspěvku
v Programu Progres v OP Podnikání a Inovace
(www.cmzrb.cz)
– Záruka za úvěr, finanční příspěvek k zaručovanému
úvěru v Programu Záruka v OP Podnikání a Inovace
(www.cmzrb.cz)
• Dotované poradenství
– Program Poradenství v OP Podnikání a Inovace
(www.czechinvest.org/poradenstvi)
•	Nákup budov, strojů, zařízení provozoven a dílen,
hardware, software
•	Podpora drobné výroby a řemesel (truhlářství,
tesařství, kovářství, rukodělné práce, zednické práce,
zámečnictví, čalounictví, opravy apod.)
•	Vybudování rekreační infrastruktury a rekreačních
zařízení, zajištění služeb pro pěší turistiku a vodáctví
– Opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků
a jejich rozvoje v Programu rozvoje venkova (PRV)
v malých obcích (www.szif.cz)
Investice do majetku
•	Pořizování nových technologických zařízení včetně
software
• Související stavební náklady
•	Náklady na pořízení patentů, patentových licencí na
know-how
– Ve vybraných regionech program Rozvoj v OP
Podnikání a Inovace (www.czechinvest.org/rozvoj)

oborové téma
• Regenerace zanedbaných nemovitostí – brownfields
– Program Nemovitosti v OP Podnikání a Inovace
(www.czechinvest.org/nemovitosti)
•	Zavádění a rozšiřování informačních a komunikačních
technologií
•	Nákup softwaru pro řízení firmy (mimo běžných aplikací)
a počítačů
•	Systémy řešení podnikové administrativy
– Program ICT v podnicích v OP Podnikání a Inovace
(www.czechinvest.org/ict-v-podnicich)
•	Úspora energií, získání průkazu energetické náročnosti
budovy
•	Malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla kombinovaná se
solárními termálními systémy a využití odpadní energie
– Program EFEKT (www.mpo.cz)
• Snižování energetické náročnosti výroby
– Program EKO-ENERGIE v OP Podnikání a Inovace
(www.czechinvest.org/eko-energie)
• Rekonstrukce a zpřístupnění památek
•	Výstavba a technické zhodnocení ubytovacích a stravovacích zařízení
• Sportovně-rekreační areály, turistické atrakce
– Podpora cestovního ruchu v Regionálních
operačních programech:
(http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-op)
Dotační programy vyhlašované kraji
•	Podpora podnikání z krajských rozpočtů
(http://www.moje-firma.cz/cs/databaze-informaci/
dotace-z-eu/zivnostnici-a-drobni-podnikatele.shtml)
V uvedených programech mohou být další omezující
kritéria přijatelnosti, to se může týkat i podmínky vedení
účetnictví. Pro přehled dotačních titulů pro konkrétní
projekt si prosím nechte zpracovat Dotační průzkum od
firemního bankovního poradce.

•	Pořízení nemovitosti, přesun firmy do rekonstruovaných prostor
•	Rekonstrukce podnikatelského objektu, výstavba
nájemního objektu pro výrobní podnik

4.

Úspěšný projekt vývoje
svahových sekaček

případová studie

Svahové sekačky Spider směle konkurují i velkým nadnárodním výrobcům. Mezi jejich nesporné výhody
patří dálkové řízení, nízké těžiště a především jejich systém pohybu, který je ve svém oboru ojedinělý. Firma
Dvořák – svahové sekačky oslavila loni teprve pět let své existence, ale na trhu má již své pevné místo,
a to i díky smělým plánům a investicím do vývoje a inovací.
Svou činnost zahájila firma Dvořák –
svahové sekačky v roce 2003.
Samotný nápad dálkově řízených
svahových sekaček se zrodil v hlavě
Lubomíra Dvořáka, nynějšího majitele a prezidenta firmy, který se podle
svých slov vždy zajímal o různé
aspekty životního prostředí a jeho
vylepšování. „První myšlenka vznikla
někdy v roce 2000. Poté jsme vyrobili
první verzi sekačky, a tu začali, dá
se říci, v tajnosti zkoušet a testovali
jsme, zda by byl náš projekt vůbec
životaschopný,“ vrací se k začátkům
Karel Milichovský, ředitel společnosti, a doplňuje: „V roce 2003 jsme již
měli všechny plány připraveny a začaly
se vyrábět první prototypy v kusové
výrobě pro představení zákazníkům
a pro získání zpětné vazby z trhu.
Tehdy jsme jich vyrobili patnáct.“
Rychlý start
V momentě, kdy však firma sekačku
představila na domácích i zahraničních veletrzích, dostavil se
úspěch, který možná ani sami tvůrci
neočekávali. Sekačky se mimo zemí EU
prodávají i v USA, Kanadě, Austrálii
či v Japonsku.
Mezi zákazníky firmy patří především
společnosti, které pracují v oblasti
komunálních služeb (údržba měst, obcí
apod.), společnosti poskytující údržbu
komunikací nebo firmy zabývající se
rekultivacemi skládek odpadu. Velkými
zákazníky v ČR jsou také všechny
správy povodí řek. „Kromě těchto
zákazníků lze zmínit také například
armádu, správy letišť apod.,“ doplňuje
Karel Milichovský.

Inovace a vývoj
V současnosti společnost vyrábí dva
typy sekaček Spider, které jsou určeny pouze k údržbě trávníků, a i když
v tuto chvíli vlastně na trhu není žádný
podobný stroj jako stávající typy sekačky Spider, firma se snaží jít dál. Již
je hotový projekt na výrobu nového
stroje. „Za pomoci programu Impuls
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,
jsme se pustili do výzkumu a vývoje
prototypu 3. generace, rádiem řízené
svahové sekačky určené pro údržbu
rozsáhlých obtížně přístupných ploch.
Tento produkt, který by měl spatřit světlo světa do konce letošního roku, bude
opravdu multifunkční,“ odhaluje plány
Karel Milichovský a pokračuje, že nový
typ sekačky by měl konkurovat i výrobcům, kteří nabízejí větší zařízení.
„Při vývoji jsme se rozhodli soustředit
na tři hlavní věci: na silnější pohon,
větší záběr a multifunkčnost. Původní
myšlenka ovšem zůstane. I nadále se
budou stavět sekačky na speciálním
patentovaném podvozku se čtyřmi
otočnými koly (360º) a zůstane také dálkové ovládání,“ říká Karel Milichovský.
Společnost rovněž využila podpory
z programu Inovace, který slouží jak
k financování inovací procesů a produktů, tak i k podpoře patentové ochrany.
„Mezi naše patenty patří například
patent pojezdového ústrojí sekaček,
na který jsme získali patentové nároky
v rámci Evropy a před dokončením je
také patent v USA a v Japonsku,“ říká
Karel Milichovský a závěrem dodává,
že jim při čerpání evropských dotací
významně pomohla Komerční banka,
která zajistila odbornou pomoc a úvěrové financování.

Příští číslo magazínu,
které vyjde v březnu 2009, se bude mimo
jiné věnovat problematice úspor energií
ve veřejném sektoru.

Karel Milichovský, ředitel společnosti

Fakta o projektu

 Zahájení projektů:
rok 2006

 Ukončení realizace projektů:
rok 2010

 Realizátor:

DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.

 Investiční náklady všech tří projektů:
Celkové náklady:

25,7 mil. Kč

 Celková výše dotace:
14 mil. Kč

 Úvěry poskytnuté KB:
6,5 mil. Kč

 Zdroj financování z EU:

Program Impuls, Inovace-projekt, Inovace-patent

 Možný

zdroj financování obdobného projektu v období 2007–2013:

Program Inovace v OPPI, Resortní program
TIP (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
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