news
I.
Náklady na energie představují každoročně velkou položku. Proto
mnoho podnikatelů začíná hledat řešení, jak tyto výdaje snížit.
Technologie, které dokážou vyrábět energii z obnovitelných zdrojů,
však často představují nemalé investice. Nové číslo KB EU Point
News se proto bude věnovat dotacím na projekty, které úspory
energií realizují. Sekce Rady a tipy vám navíc poradí, co všechno
musíte splnit, pokud vypisujete výběrové řízení.

leden 2010

Aktuality



Dne 5. 1. 2010 byla vyhlášena II. výzva
v programu Start (OPPI). Plánovaná alokace pro
tuto výzvu je 150 mil. Kč. Žádosti o podporu
přijímají pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., od 5. 1. 2010 do 31. 12. 2010.
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.
Více zde…


rady a tipy
Výběrová řízení
Podnikatelé, kteří v rámci projektu vypisují výběrová řízení,
se musejí držet striktních pravidel. Veřejné zakázky jsou
totiž často předmětem kontrol a udělat v nich chybu se
nevyplácí. Jaké jsou nejdůležitější kroky při zadávání veřejných zakázek, se dozvíte na str. 2.
více na str. 2

oborové téma

Dne 4. 1. 2010 byla vyhlášena III. výzva
do programu Potenciál (OPPI). Příjem registračních žádostí na agenturu CzechInvest (CI)
bude zahájen 26. 2. 2010, příjem plných žádostí
bude probíhat 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.
Dotace bude poskytována ve výši 1–100 mil. Kč.
Více zde…

 Až do 31. 3. 2010 probíhá příjem registračních

žádostí na agenturu CI do programu Nemovitosti
(OPPI). Program je zaměřen na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci výrobních objektů
a areálů, výstavbu nájemních objektů (jen pro obce)
a přípravu projektové dokumentace. Žadatelem
může být podnikatelský subjekt bez rozdílu velikosti podnikající v podporovaných odvětvích. Dále
mohou být žadateli územněsamosprávné celky.
Plné žádosti je možné podávat od 1. 1. 2010.
Více zde…



Úspory energií
Oborové téma se tentokrát věnuje úsporám energií. Technologie,
které dokáží vyrobit elektřinu a teplo z takových zdrojů, jako je
například slunce, voda, vítr nebo biomasa, totiž rozhodně nejsou
nejlevnější záležitostí. Jaké programy Evropské unie vám v této
situaci mohou pomoci, se dozvíte na str. 3.
více na str. 3

případová studie
Projekt zateplení nemocnice v Jilemnici
Masarykově nemocnici v Jilemnici se podařilo uspět se žádostí
o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí. Díky
získaným finančním prostředkům jsou zatepleny obvodové
stěny dětského pavilonu a hospodářsko-technické budovy,
měněna okna a dveře a zatepleny stropy pod střechou.

Až do 31. 5. 2010 bude probíhat příjem
registračních žádostí do programu Inovace –
Projekt na ochranu práv průmyslového
vlastnictví (OPPI). Program podporuje ochranu
nehmotných statků v podobě patentů, užitných
a průmyslových vzorů a ochranných známek.
Žadateli mohou být podniky s max. 250 zaměstnanci, FO, veřejné výzkumné instituce a vysoké
školy. Dotace je poskytována až do výše 1 mil. Kč.
Plné žádosti budou přijímány až do 31. 8. 2010.
Více zde…



Dne 5. 1. 2010 byla vyhlášena III. výzva
v programu Progres (OPPI). 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 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…

více na str. 4

1.

rady a tipy

Výběrová řízení
Aktuality

 Od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010 je možné podá-

Výběr dodavatele se musí řídit obecnými pravidly, tj. musí být transpa-

rentní, nediskriminační a dodržovat rovný přístup. Zadavatel musí umožnit
stejný přístup k informacím o zakázce všem uchazečům.



Pravidla pro výběr dodavatele jsou vždy součástí konkrétních výzev jednotlivých programů. Pokud je pro projekt nutný dodavatel například stavebních prací, je velmi důležité si pravidla důkladně nastudovat.

Při vypisování výběrového řízení je nutno postupovat tak, aby nedochá-

zelo k dělení předmětu zakázky na menší s cílem snížit její hodnotu pod
stanovené finanční limity jednotlivých kategorií.



Veřejné zakázky se dělí buď podle předmětu (služby, stavební práce, dodávky),
nebo podle předpokládané ceny (podlimitní, nadlimitní, malého rozsahu).



Zakázky, které dosahují určité výše, musejí být uveřejněny na centrální
adrese, případně v obchodním věstníku.

Současně se zveřejněním inzerátu na podání nabídek může zadavatel

přímo oslovit jemu známé vhodné dodavatele.



Při vyhlášení výběrového řízení musí mít zadavatel zpracovanou zadávací
dokumentaci, která je závazná pro další hodnocení nabídek.



Zadávací dokumentace se nesmí měnit. Pokud dojde ke změně, musí se
vyhlásit nové výběrové řízení.



Mezi vyhlášením výběrového řízení a termínem pro předkládání nabídek
musí být dostatečně dlouhá doba, aby zájemci měli dostatek času na zpracování nabídek. Výzva k podávání nabídek musí být během této doby veřejně
přístupná. Délka lhůty musí vyplnit minimální dobu stanovenou programem.



Všechny nabídky musí být hodnoceny podle předem stanovaných kritérií.
Podle těchto kritérií je zadavatel povinen vybrat nejvýhodnější nabídku.

Zadavatel se při hodnocení musí řídit pouze nabídkami, které mu byly

předloženy v dané lhůtě. Pokud některé nabídky vyžadují upřesnění informací, může si zadavatel toto upřesnění od uchazeče vyžádat i po uplynutí této
lhůty. V nabídce však nesmí dojít ke změnám cenových a technických parametrů a nesmí se měnit nabízené podmínky.



Nabídky hodnotí hodnoticí komise, kterou ustanovuje sám zadavatel.
Hodnoticí komise může rozhodovat pouze za přítomnosti všech svých členů.



Členové komise musí být nezaujatí (nesmějí mít osobní ani obchodní
vazby s žádným z uchazečů), což stvrzují podpisem prohlášení o nepodjatosti.
Zadavatel je povinen ustanovit hodnoticí komisi.



Všechny dokumenty (dopisy, e-maily, zápisy z hodnocení, jednotlivé nabídky,
zadávací dokumentaci apod.) je třeba pečlivě archivovat.

vat 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, který má dvě po sobě
uzavřená účetní období. Plné žádosti pak budou
přijímány od 8. 3. 2010.
Více zde…

 Dne 1. 1. 2010 byl zahájen příjem plných

žádostí na agenturu CI do programu Školicí střediska (OPPI). Program je zaměřen na projekty
týkající se výstavby či rekonstrukce školicích středisek, 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 bude probíhat až do 30. 6. 2010.
Více zde…

 Od 1. 1. 2010 byl spuštěn příjem plných žádos-

tí na agenturu CI 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 podporu
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…

 Od 1. 2. 2010 do 31. 3. 2010 bude možné

podávat žádosti o dotace do Operačního programu Životní prostředí. V tomto období budou
přijímány projekty zaměřené na zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí
veřejných budov (zateplení obvodových plášťů
a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce
otvorových výplní). Mezi žadatele budou patřit obce,
města a jejich svazky, příspěvkové organizace
a organizační složky obcí a měst atd.
Více zde…

 Do 26. 2. 2010 je možné podávat žádosti

o dotaci do Regionálního operačního programu
Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký
a Pardubický kraj) na projekty v oblasti podpory 1.2
Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost
území. Podporovány jsou projekty zaměřené na
obnovu vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob zajišťujících regionální
železniční dopravu v rámci závazku veřejné služby.
Vhodnými žadateli jsou podniky poskytující služby
veřejné drážní osobní dopravy
Více zde…

2.

Úspory energií

oborové téma

O jaké dotace lze žádat?
Úspory energií ve veřejné správě jsou financovány především z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Pro
podnikatele je pak určen v rámci Operačního programu
Podnikání a Inovace program Eko-energie. Projekty realizované na území hlavního města Prahy jsou dotovány
z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost
(OPPK).

Na co jsou dotace určeny?
Z OPŽP se podporuje především výstavba a rekonstrukce
zdrojů tepla a elektřiny, které využívají obnovitelných zdrojů
energie (centrální a blokové kotelny, fotovoltaické systémy,
malé vodní elektrárny, elektrárny spalující biomasu, větrné
a geotermické elektrárny). Dále je pak financována instalace zařízení spalujících bioplyn, skládkový a kalový plyn
a bioplynové stanice. Příspěvky lze využít i na instalaci
zařízení využívajících pevnou biomasu a kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla z geotermální energie. Dotuje se
i snižování spotřeby energie budov.
Program Eko-energie kromě výroby energie z obnovitelných a druhotných zdrojů podporuje i energetická
opatření, která sníží celkovou energetickou spotřebu. To
zahrnuje například modernizaci zařízení na výrobu energie,
zateplování budov nebo zavádění kombinované výroby
energie a tepla a využívání odpadní energie.
V rámci OPPK mohou žadatelé získat příspěvky na projekty, které využívají obnovitelné zdroje, a tím omezí závislost
města na vnějších dodávkách energie a sníží energetickou
náročnost provozu města.

Zrekonstruovaná budova dětského pavilonu, Masarykova městská nemocnice
Jilemnice

V rámci OP Praha – Konkurenceschopnost mohou projekty
získat podporu až do výše 100 % celkových způsobilých
výdajů při dodržení pravidla de minimis, tedy čerpání veřejných prostředků za poslední 3 roky ve výši maximálně
200 tis. EUR.

Kdo může žádat o podporu?
Program Eko-energie je primárně určen pro malé a střední
podniky, velké podniky pak mohou žádat o dotace na zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie.
OPŽP podporuje zejména obce a města a jejich příspěvkové organizace, státní organizace, organizace a subjekty
vlastněné obcemi, neziskové organizace.
V případě OPPK může být žadatelem hlavní město Praha,
městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené
hl. m. Prahou nebo městskými částmi Prahy a nestátní
neziskové organizace.

Jak vysoké jsou dotace a jak je lze využít?
V OP Životní prostředí je možné získat dotaci až do výše
90 % z celkových způsobilých výdajů.
Z programu Eko-energie lze získat dotace v rozmezí
30–60 %, záleží na typu projektu a žadatele.

Kde požádat o dotaci či získat další informace?
http://www.czechinvest.org/eko-energie
www.oppk.cz
www.opzp.cz

3.

Projekt zateplení
nemocnice v Jilemnici

„Celý areál nemocnice je rekonstruován
již od roku 1992. Provádíme nejen stavební
úpravy, ale také zvyšujeme kvalitu přístrojového vybavení. Poslední v řadě rekonstrukcí
byla právě budova dětského pavilonu
a správní budova nemocnice,“ říká na úvod
Mgr. Petr Maralík, pracovník technicko-ekonomického rozvoje nemocnice.
Žádost o dotaci na projekt Snížení
tepelných ztrát dětského pavilonu a budovy
HTS MMN v Jilemnici podala nemocnice
v říjnu 2007. „Realizací projektu dojde ke
snížení emisí CO2 o zhruba 60,6 tun ročně
a k roční úspoře energie o zhruba 923,5 GJ.
První úspory se projevily již po měsíci od
zateplení,“ pokračuje Petr Maralík. Celý
projekt, jehož financování je zajištěno bankovním úvěrem u Komerční banky, bude
dokončen letos v březnu.

Nechejte si poradit
„Většinu administrace projektů se
snažíme provádět svými silami, přímo
v nemocnici. Také však využíváme služeb
dvou poradenských firem: Deloitte Advisory
a Agentury regionálního rozvoje,“ jmenuje
Petr Maralík a dodává, že nejpodstatnější
pro úspěch žádostí o dotace bylo vytvoření projektových záměrů, tzv. zásobníku
projektů. „Jednalo se o vizi vedení MMN
přenesenou do analýzy aktivit a návrhů
možných projektových záměrů s posouzením možného spolufinancování z fondů
EU. Tyto projekty jsme posléze přizpůsobovali daným výzvám, které byly postupně
v různých operačních programech zveřejňovány,“ uvádí.
V zásobníku byly například i později
úspěšné projekty na vybudování parkoviště a na obnovu a doplnění přístrojového
vybavení. „Ke zvýšení pravděpodobnosti
počtu úspěšných žádostí a projektů bych
doporučil všem podobným institucím, aby
spolupracovaly se zkušenou poradenskou

firmou, se kterou vytvoří obdobný ,zásobník
projektů‘. Poradenská firma může udělat
na zmíněné projekty analýzu dotačních
možností, navíc je schopna sledovat
výzvy ještě ve stadiu jejich zrodu. Tím se
jednak zvyšuje šance na získání dotace
a především potencionálnímu žadateli
vhodná výzva neunikne. Tato spolupráce by měla být zcela určitě dlouhodobá,
protože jde o přizpůsobení přání žadatele
zadání výzvy, a to je nemožné bez trvalejší
znalosti toho, jak daná instituce (v našem
případě nemocnice) funguje,“ vysvětluje
Petr Maralík.

Na co si dát pozor
Nemocnice v Jilemnici dává přednost
spolupráci s odbornými firmami i v dalších
oblastech. Výběrová řízení pro ni realizuje firma RTS Brno, a to nejen co se týká
stavebních prací, ale také dalších služeb –
úklidu, praní prádla apod. „Vždy se snažíme
najít kvalitního partnera a s ním spolupracovat dlouhodobě. To platí také o Komerční
bance, u které máme běžný účet a veškeré
úvěry. Z našeho pohledu jde o velmi dobrou
a pružnou spolupráci,“ říká Petr Maralík a na
závěr jmenuje šest námětů pro úspěšnou
realizaci projektu:
1) vytvořit zásobník projektů a snažit se
vhodně přizpůsobit záměry výzvě,
2) sledovat pozorně hodnoticí a bodovací
kritéria pro daný dotační program,
3) velice pečlivě sledovat případné změny
(např. v metodice) v rámci programu
i v průběhu realizace projektu,
4) nepodcenit přípravu výběrového řízení
a přesně specifikovat zadání; komplikace
mohou ovlivnit harmonogram i rozpočet
projektu,
5) dodržovat schválený projekt, včas hlásit
případné změny,
6) nepodcenit publicitu projektu.

Příští číslo magazínu,
které vyjde v březnu 2010, se bude mimo
jiné věnovat dotacím pro mikropodniky
na venkově.

případová studie

Mgr. Petr Maralík, pracovník technicko-ekonomického rozvoje

Fakta o projektu

 Název projektu:

Snížení tepelných ztrát dětského pavilonu
a budovy HTS MMN v Jilemnici

 Zahájení realizace projektu:
červen 2009
 Ukončení realizace projektu:
březen 2010
 Místo realizace projektu:
Jilemnice
 Realizátor projektu:
Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
 Celkové náklady projektu:
11,6 mil. Kč
 Celkové uznatelné náklady projektu:
8,4 mil. Kč
 Částka poskytnutá EU:
5,06 mil. Kč (60 % uznatelných nákladů)
 P říspěvek Masarykovy městské
nemocnice v Jilemnici:

3,37 mil. Kč (40 % uznatelných nákladů) +
3,17 mil. Kč neuznatelných nákladů

 Částka poskytnutá úvěrem KB:
11 mil. Kč

 Zdroj financování z EU:

Operační program Životní prostředí, oblast
podpory 3.2.1. Realizace úspor energie
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