news
VI.
V souvislosti s evropskými fondy se často mluví především o dotacích pro firmy na velké infrastrukturní projekty, cestovní ruch či
ochranu životního prostředí. Evropská unie přitom výrazně přispívá
i na rozvoj venkova a malých obcí. Aktuální číslo KB EU Point News
se dotacím pro malé obce věnuje v rámci oborového tématu a případové studie. V tomto čísle vám však přinášíme i něco navíc – možnost získat zvýhodněné úvěry ze zdrojů EBRD či EIB.

listopad 2008

Aktuality

 Od ledna do února 2009 bude možné podá-

vat žádosti o dotaci do Operačního programu
Životní prostředí. Konkrétně budou v tomto
období přijímány projekty zaměřené na investice
do snižování znečištění vod z komunálních a průmyslových zdrojů. Podporovanými aktivitami bude
především výstavba zařízení určených k čištění
nebo zneškodňování průmyslových odpadních
vod s obsahem dané zvlášť nebezpečné látky.
Žadatelem může být obec, město a jejich svazky,
příspěvkové organizace a organizační složky obcí
a měst, obchodní společnosti, podnikatelské subjekty – FO, ale také FO – nepodnikatelé.
Více zde…

 Od února do března 2009 bude možné podá-

rady a tipy
Zpracování žádosti
Na kvalitním zpracování žádosti většinou závisí, jestli budou
projektu přiděleny dotace. Žadatelé se však v tomto bodě
dopouštějí mnoha zbytečných chyb. Co základního je třeba,
aby byla vaše žádost úspěšná, vám poradíme…
více na str. 2

oborové téma
Rozvoj venkova
Rozpočty malých obcí nejsou velké, a tak každou významnější
investiční akci musí dlouho zvažovat. Každého starostu proto
potěší možnost využít dotace z fondů EU zaměřené na rozvoj
venkova. O co konkrétně si mohou zažádat, se dozvíte…
více na str. 3

případová studie
Úspěšný projekt vodovodu a kanalizace v Kovanicích
V malé obci Kovanice se realizovaly dva projekty. Výstavba
vodovodu a kanalizace společně s čističkou odpadních vod.
Na obou projektech se úvěrem podílela Komerční banka, kterou si obec vybrala ve výběrovém řízení. Informace z realizace
projektu najdete…
více na str. 5

vat žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova. Konkrétně budou v tomto období 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…

 Pouze do konce března 2009 mají municipali-

ty do 100 tisíc obyvatel možnost požádat o dotaci
při využití úvěrové linky z Evropské banky pro
obnovu a rozvoj (EBRD). Dotaci až 5 % nákladů
lze získat na vodohospodářské projekty, nakládání
s odpady, úpravy veřejných prostor či dopravní
nebo sociální infrastruktury. Dotace je vyplácena
jako procento z přijatého úvěru ze zdrojů EBRD.
Více zde…

 Až do 30. 9. 2009 je možné podávat regis-

trační žádosti agentuře CzechInvest do programu Potenciál (OPPI). Program je zaměřen
na podporu vzniku nebo rozšíření vývojových
center (oddělení) zaměřených na výzkum, vývoj
nebo inovaci výrobků nebo technologií. Mezi
žadatele patří podnikatelé (PO, FO zapsané
v obchodním rejstříku). U PO jsou podporovány jen vybrané formy, které jsou vyjmenované
v dokumentaci k výzvě.
Více zde…

 Od 14. 11. 2008 je možné podávat registrační

žádosti agentuře CzechInvest do programu Ekoenergie (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 s tím,
že velké podniky (nad 250 zaměstnanců) mohou
žádat jen na druhou skupinu aktivit.
Více zde…



V průběhu 1. čtvrtletí 2009 bude spuštěn příjem registračních žádostí v agentuře
CzechInvest do programu ICT a strategické
služby (OPPI). Program podporuje investice do
vývoje SW, do center sdílených služeb a center
zákaznické podpory a investice do center oprav
high-tech výrobků a technologií. Vhodnými
žadateli budou podnikatelské subjekty bez
ohledu na velikost podniku.
Více zde…

1.

Zpracování žádosti
Zpracování samotné žádosti o dotaci představuje jednoznačně nejdůležitější část celého dotačního procesu a rozhoduje o tom, zda nějakou dotaci vůbec
dostanete. Jan Hanuš, vedoucí KB EU POINT
Promotion Center, poradí, na co si dát pozor a jaká je
časová náročnost zpracování žádosti na investiční
projekt.



Žádost se zpracovává elektronicky v povinném formuláři, který obsahuje
zejména stručný popis projektu, kontaktní údaje a dále informace k rozpočtu
a průběhu čerpání dotace. Formulář žádosti je vždy vydáván ke konkrétní
výzvě, a proto je nutné pracovat s aktuální verzí formuláře.



Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou i povinné přílohy. Bez nich není
žádost kompletní a v případě, že přílohy chybí, může být žádost poskytovatelem dotace vyřazena z dalšího hodnocení.

Seznam příloh žádosti i jejich popis je vždy uveden v „Pravidlech, který-

mi se stanovují podmínky poskytování dotace“. Tento dokument je součástí
podkladových dokumentů výzvy a je pro každou výzvu aktualizován, proto je
nezbytné pracovat vždy s jeho aktuální verzí.

Součástí podkladových materiálů výzvy je také informace o počtu kopií,
v nichž se žádost o dotaci včetně všech příloh dokládá.

Nejdůležitější přílohou žádosti o dotaci je tzv. Projekt. V této příloze,

kterou zpracovává žadatel, případně externí odborná firma, musí být celá
investice podrobně a jasně popsána z hlediska finančního, technického i organizačního.



Během zpracování je důležité zajistit, aby nebyly překročeny maximální
limity u některých položek rozpočtu. Tyto limity jsou upřesněny v podkladových materiálech každé výzvy.



Informace uvedené v žádosti (harmonogram, rozpočet apod.) musejí být
v souladu s údaji uvedenými v ostatních přílohách včetně Projektu. Jakákoliv
odlišnost vede k nižšímu bodovému hodnocení.



Kvalitní zpracování Projektu zabere přibližně jeden měsíc. S ohledem
na délku trvání výzvy pro předkládání žádostí (3–6 týdnů) musí být práce na
přípravě žádosti zahájeny ještě před vyhlášením výzvy (zpracování technické
dokumentace, rozpočet apod.). Proto je třeba sledovat informace o připravovaných výzvách například v KB EU Point news.

Pokud jsou připraveny všechny přílohy i Projekt, zabere vyplnění formu-

láře žádosti o dotaci necelý jeden den. Podmínkou je však to, že všechny
přílohy jsou řádně připraveny a zpracovány. Bez zpracovaného nebo alespoň
rozpracovaného Projektu se může vyplnění žádosti zkomplikovat, protože
bude později nutné upravovat rozpočty a finanční stránku žádosti, která je při
hodnocení klíčová.

rady a tipy
Aktuality

 V únoru 2009 se očekává vyhlášení druhé

výzvy do programu Marketing (OPPI). Program
podporuje investice na marketingové a jiné odborné studie zahraničního trhu, tvorbu propagačních
materiálů a cizojazyčných internetových stránek,
pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách
a veletrzích v zahraničí a veškerou další publicitu
spojenou s projektem. Žadatelem může být malý
nebo střední podnik (do 250 zaměstnanců) nebo
jejich seskupení.
Více zde…



V průběhu 1. čtvrtletí 2009 bude znovu
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…



Od 6. 1. 2009 do 20. 3. 2009 bude možné
podávat žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severovýchod (Liberecký,
Královéhradecký a Pardubický kraj). Konkrétně
budou v tomto období přijímány projekty zaměřené na rozvoj cestovního ruchu – investice do
základní infrastruktury cestovního ruchu (ubytování a stravování), regeneraci brownfields
a investice do doprovodných aktivit cestovního
ruchu. Žadateli mohou být kraje, obce a jimi zřízené organizace, dobrovolné svazky obcí, NNO,
zájmová sdružení PO a podnikatelské subjekty
(PO, FO) – malé a střední podniky (do 250
zaměstnanců).
Více zde…



Od listopadu 2008 do února 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, dostupnost i dopravní obslužnost 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).
Více zde…

 Do 31.7.2009 je otevřena možnost podání

registračních žádostí agentuře CzechInvest do
programu Prosperita (OPPI). Program podporuje vznik nebo rozšíření vědeckotechnických
parků, podnikatelských inkubátorů, center pro
transfer technologií a síť business angels.
O dotaci mohou žádat podnikatelé, municipality,
veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní provozovatelé vědeckotechnických parků či
inkubátorů.
Více zde…

2.

oborové téma

Rozvoj venkova – malé obce

Dotace z Evropské unie nejsou určeny pouze pro velké firmy a města. I malé obce s několika desítkami
či stovkami obyvatel mají možnost touto formou výrazně zlepšit své prostředí a zkvalitnit život občanů.
Speciálně pro ně je totiž určena podpora EU zaměřená na rozvoj venkova. A které dotace to konkrétně
jsou? To vám prozradí následující řádky.

O jaké dotace lze žádat?
Na podporu venkova jsou v letech 2007–2013 primárně určeny regionální operační programy a Program rozvoje venkova.
Malé obce jsou však podporovány jen v rámci Programu
rozvoje venkova (PRV). PRV řídí Ministerstvo zemědělství
a jedna jeho oblast je vyčleněna přímo na zkvalitnění dopravní, vodohospodářské a technické infrastruktury a celkové
zlepšení vzhledu obcí do 500 obyvatel.

Na co jsou dotace určeny?
Obce do 500 obyvatel mohou dotace využít na budování
a obnovu místních komunikací třetí a čtvrté třídy. Financuje
se také budování a obnova sítí technické infrastruktury
a obnova veřejných prostranství. Ta může zahrnovat například výstavbu hřišť, úpravy parků a instalaci mobiliáře.
V rámci programu je dotována i výsadba zeleně v zastavěném území. Příspěvky lze také získat na nákup techniky,
která bude sloužit k údržbě zeleně.
Dále se financuje budování a rekonstrukce vodovodů pro
veřejnou potřebu včetně vodních zdrojů (kopané nebo
vrtané studny, vrty, přivaděče ze skupinového vodovodu
apod.) a souvisejících objektů (čerpací stanice, úpravny
vody, vodojemy, hydranty).
Příspěvky lze získat také na výstavbu a rekonstrukci kanalizací pro veřejnou potřebu včetně čistíren odpadních vod.
Ty jsou v rámci PRV určeny i pro obce do 2000 obyvatel.
Při výstavbě čistíren odpadních vod se dotuje i potřebná
technologie, nákup strojů, hardware, software a vybavení
souvisejícího s projektem.
O dotace lze v omezené výši žádat i na nákup pozemků
v souvislosti s realizací projektu. Příspěvky jsou poskytovány také na zpracování územního plánu.

Čistička odpadních vod v Kovanicích

Kdo může žádat?
Žadateli mohou být obce do 500 obyvatel, v případě
výstavby a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních
vod i obce do 2000 obyvatel. Dále mohou být žadateli
svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a církve a jejich organizace.

Kde požádat o dotaci či získat další informace?
Další informace lze získat na internetových stránkách
Programu rozvoje venkova.

Důležité odkazy:
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd

Jak vysoké jsou dotace?
Na projekt lze získat dotace v maximální výši 90 procent
způsobilých výdajů. Minimální způsobilé výdaje, ze kterých
je stanovena dotace, jsou 50 000 Kč na projekt.

3.

Zvýhodněné úvěry ze zdrojů Evropské banky pro
obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky

oborové téma

Díky spolupráci s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou investiční bankou může Komerční
banka zprostředkovávat dotace spojené s čerpáním úvěrů.

Úvěry ze zdrojů Evropské banky
pro obnovu a rozvoj

Úvěry ze zdrojů Evropské
investiční banky

Na co jsou úvěry určeny?
Úvěr je možné využít na projekty budování dopravní
a vodovodní infrastruktury, odpadové hospodářství, včetně
recyklačních zařízení a oblastní vytápěcí systémy. Dále je
možné z úvěru financovat projekty sociální infrastruktury,
jako jsou například školy, sociální bydlení a zdravotnická
infrastruktura a projekty nákupu vybavení pro zefektivnění
administrativy (např. informační systémy).

Na co jsou úvěry určeny?
Úvěr je poskytován na projekty zlepšování dopravní či vodohospodářské infrastruktury, dodávek vody, plynu a elektřiny.
Dále na investice v oblasti ochrany životního prostředí (řízení
odpadů, prevence znečištění apod.), spolupráci ve zdravotnictví a rozvoji těchto regionů. V neposlední řadě je možné
dotační prostředky využít pro financování aktivit ve vzdělávání, školení, podpoře místní zaměstnanosti a podpoře
volného pohybu osob, výrobků a služeb přes hranice.

Jak vysoké jsou dotace a jak jsou vypláceny?
Úvěr může být poskytnut až do výše 100 % celkových nákladů projektu. Dotace představuje 2,5–5 % z výše úvěru, tedy
až 5 % celkových nákladů. Dotace je poskytována jako jednorázová platba na účet do 30 dnů od vyčerpání úvěru.
Kdo může žádat?
Úvěr mohou využít obce o velikosti do 100 tis. obyvatel. Dále
příspěvkové organizace, které jsou těmito obcemi založené nebo vlastněné. Poskytování úvěru není nijak územně
omezeno.

Jak vysoké jsou dotace a jak jsou vypláceny?
Úvěr může být poskytnut až do výše 50 % celkových nákladů
projektu, v součtu s jinými zdroji EU však nesmí tvořit více
než 90 % nákladů. Dotace představuje 10 % z výše úvěru,
tedy až 5 % celkových nákladů. Dotace je poskytována ve
3 platbách, vždy po dokončení vybraného milníku (podpis
úvěrové smlouvy, proinvestování určitého procenta nákladů
či vyčerpání úvěru).
Kdo může žádat?
Obce a podniky poskytující veřejné služby. Možnost čerpání úvěru je územně omezena na území Karlovarského,
Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého, Pardubického,
Plzeňského, Jihočeského a Jihomoravského kraje a kraje
Vysočina.

Kde požádat o dotaci či získat další informace?
Bližší informace o novém úvěrovém produktu jsou k dispozici na www.eupoint.cz a infolince 800 900 930.
Z úvěrů ze zdrojů EIB či EBRD lze financovat i vodohospodářské projekty
v malých obcích.

4.

Úspěšný projekt vodovodu
a kanalizace v Kovanicích

případová studie

V malé obci Kovanice se realizovaly dva projekty. První se týkal čistě jen vybudování obecního vodovodu,
v rámci druhého se kromě vodovodu vybudovala také tlaková kanalizace a čistička odpadních vod. Na
obou projektech se úvěrem podílela Komerční banka, kterou si obec vybrala ve výběrovém řízení.
„Příslib na dotace na vybudování tlakové kanalizace, čističky odpadních vod
a vodovodu jsme dostali ze Státního
fondu životního prostředí. Navíc nám
pomohla s úvěrem na oba projekty Komerční banka,“ říká na úvod
Jaroslav Král, starosta obce. Úvěr
od banky sloužil k financování prací,
které nebyly hrazeny z dotace a které
musela financovat obec sama. „Peníze
z dotací musely být profinancovány,
tedy jsme je nedostali předem. Aby
firma mohla vůbec začít stavět, museli jsme si zajistit překlenovací úvěr ve
výši 6 mil. Kč,“ dodává Jaroslav Král.
Pro odpadní systém byla zvolena
tlaková kanalizace, a proto musel být
rozvod vybudován do všech domů.
„V obci je celkem 266 nemovitostí
a z projektu byly vyjmuty jen ty, které
slouží pouze jako rekreační objekty,
u nichž by vybudování tohoto typu
kanalizace nemělo smysl, a také nemovitosti, u kterých nebyl jednoznačný
majitel nebo neměli o připojení zájem,“
vysvětluje Jaroslav Král a doplňuje:
„Konkrétně je připojeno na kanalizační
systém 150 nemovitostí. Součástí systému je také nová čistička odpadních
vod, která je projektována i na možnost druhé fáze – tedy rozšíření až na
1 800 obyvatel. Co se týká vodovodu
– délka hlavního řadu je 9 500 metrů.
Celkový počet vodovodních přípojek
v Kovanici je pak 266.“
Vodovod se budoval současně
i v druhé části obce v Chvalovicích, kde
jsou na něj připojeny rovněž všechny
domy. Společně s Chvalovicemi je celkový počet přípojek 272.

Motivace občanům
„Přímo přes Kovanice i Chvalovice
vede hlavní silnice mezi Poděbrady
a Nymburkem. Je zde hustá doprava
a pro majitelé domů, kteří by chtěli vybudovat přípojku k vodovodu či
odpadu dodatečně, by to bylo velmi
náročné a finančně téměř nerealizovatelné. Právě i z tohoto důvodu jsme
se snažili vybudovat přípojky u všech
domů v obou obcích. V místech, kde se
v dané nemovitosti s přípojkou nepočítalo nebo nebyl zájem, jsme rozvod
ukončili na hranici daného pozemku.
V budoucnu je tedy možnost se na
vodovod napojit bez problémů,“ popisuje postup prací Jaroslav Král.
Občané obcí se také domluvili na
spoluúčasti ve financování vodovodních přípojek ke svým domům. Tato
spoluúčast představovala 7 tisíc Kč,
ale sloužila i jako motivace. „Konkrétně
se podíleli sedmi tisíci ti, kteří si nechali zapojit jak vodu, tak kanalizaci. Ti
občané, kteří si svůj dům připojili jen
k vodě nebo jen ke kanalizaci, zaplatili
spoluúčast 10 tis. korun,“ říká Jaroslav
Král.
Tím, že obec budovala vodovod
i kanalizaci současně, bylo možné ušetřit na stavebních pracích. Oba systémy
byly položeny do jednoho výkopu, a to
pod hlavní komunikací. „Postupně se
pracovalo po 200 metrech. Z tohoto důvodu jsme také museli omezit
dopravu v obou obcích. Nainstalovali
jsme semafory a doprava byla řízena
kyvadlově,“ dodává Jaroslav Král.

Příští číslo magazínu,
které vyjde v únoru 2009, se bude mimo
jiné věnovat problematice podpory
živnostníků a drobných podnikatelů.

Jaroslav Král, starosta obce Kovanice

Fakta o projektu

 Zahájení realizace projektu:
březen 2006

 Dokončení realizace projektu:
únor 2007

 Realizátor:

Obec Kovanice (okr. Nymburk)

 C elkové investiční náklady obou
projektů:

50 mil. Kč

 Celková výše dotace:
38 mil. Kč

 Úvěr poskytnutý KB na oba projekty:
11 mil. Kč

 Zdroj financování z EU:

Operační program Infrastruktura

 Možný

zdroj financování obdobného projektu v období 2007–2013:

Operační program Životní prostředí, Program
rozvoje venkova
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