news
V.
Investice do ekologických opatření se v současné době stává velkým trendem
i mezi podnikateli. Důraz na využívání technologií šetrných k životnímu prostředí totiž oceňují i stejně založení zákazníci. A občanů dbajících na ohleduplnost k životnímu prostředí stále přibývá. Stále populárnější se v nejrůznějších evropských zemích stávají například i zařízení, která dokážou z bioodpadu vyrobit alternativní zdroje energie. V České republice jich však stále mnoho
nenajdete. Aktuální číslo KB EU Point News se proto bude věnovat možnostem financování technologií, které přispívají k šetrnému zacházení s životním
prostředím. Dozvíte se, z jakých programů je možné takové projekty financovat, na co si dát pozor při realizaci výstavby bioplynových stanic a představíme
vám úspěšný projekt.

rady a tipy
Příprava a realizace projektů z OPŽP
Je nutné před realizací projektu z OPŽP mít posouzení vlivu na
životní prostředí? Dá se zamezit negativní publicitě? Jak správně
nastavit indikátory projektu? Na tyto otázky Vám odpoví Jan Hanuš
na straně 2.

září 2011

Aktuality
Od 3. 11. 2011 do 20. 1. 2012 bude opět
možné podávat registrační žádosti do programu Inovace – inovační projekt (OPPI, výzva IV
prodloužení). Program je připraven pro podniky,
které na základě vlastní výzkumné a vývojové
činnosti či prostřednictvím transferu technologie
uvádí inovované produkty do výroby a na trh
nebo zavádějí inovovaný výrobní proces.
Vhodným žadatelem je podnikatelský subjekt
bez rozdílu velikosti, který má dvě po sobě uzavřená účetní období. Plné žádosti budou přijímány od 21. 11. 2011 do 29. 2. 2012.
Více zde…
Od 1. 10. 2011 je možné podávat registrační žádosti na agenturu CzechInvest (CI) do
programu ICT a strategické služby (OPPI).
Program podporuje investice do vývoje software, do center sdílených služeb a center
zákaznické podpory a investice do center oprav
high–tech výrobků a technologií. Vhodnými
žadateli jsou podnikatelské subjekty bez ohledu
na velikost podniku. Plné žádosti budou přijímány od 1. 11. 2011 do 21. 3. 2012.
Více zde…

více na str. 2

oborové téma

Už jen do 14. 10. 2011 je možné podávat
registrační žádosti do programu Poradenství
(OPPI). V tomto programu mají malé a střední
podniky šanci čerpat dotace na služby poradců,
které si mohou samy vybrat vzhledem k individualitě své podnikatelské činnosti či zamýšlené
oblasti inovace. Poradenská činnost by pomocí
zpracované analýzy a studie měla vést k navržení inovace v daném podniku a tím i ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Plné žádosti jsou
přijímány od 1. 8. 2011 do 9. 12. 2011.
Více zde…

Evropská unie financuje technologie						
na zpracování bioodpadu
Využívání obnovitelných zdrojů energie a zařízení na zpracování
bioodpadu je pro ochranu životního prostředí velmi prospěšné,
financování technologií, které to dokážou, ale také velmi nákladné.
Ze strukturálních fondů je však možné na tyto projekty získat příspěvky z několika programů. Jaké to jsou, se dozvíte na straně 3.

více na str. 3

Až do 30. 11. 2011 je možné podávat plné
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. Plnou žádost může podat jen žadatel, kterému byla v tomto kole výzvy schválena
žádost registrační.
Více zde…

případová studie
Úspěšný projekt bioplynové stanice
Zemědělský podnik VŠEZEP, s.r.o., ve Všerubech u Kdyně hospodaří na 850 hektarech, kde pěstuje převážně kukuřici a obiloviny.
V rámci živočišné výroby se věnuje především chovu krav s produkcí mléka. Před rokem a půl společnost zprovoznila novou bioplynovou stanici. Více na str. 4.

více na str. 4

Už jen do 30. 11. 2011 je možné podávat
plné žádosti na agenturu CI do programu
Potenciál (OPPI). 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. Plnou žádost může
podat jen ten, kdo má v tomto kole výzvy
schválenou registrační žádost.
Více zde…

1.

rady a tipy

Příprava a realizace projektů v rámci OPŽP

Pokud chcete realizovat projekty v rámci Operačního
programu Životní prostředí (OPŽP), které mají za úkol
zlepšit kvalitu životního prostředí (šetrné nakládání
s odpady, regenerace zelených ploch apod.), je třeba
respektovat jistá pravidla, se kterými se v jiných programech
obvykle nesetkáte. Na co se při přípravě těchto projektů
soustředit a čeho se naopak vyvarovat Vám poradí
Jan Hanuš, vedoucí KB EU POINT Promotion Center.
●● Při realizaci projektů na zkvalitnění odpadového hospodářství je třeba vytvořit
analýzu potenciálu produkce odpadů, která by měla obsahovat charakteristiku
spádové oblasti a popis stávajícího stavu nakládání s odpady a uvedení zařízení,
kterými disponujete pro nakládání s odpovídajícími druhy odpadu.
●● Dále by studie měla obsahovat charakteristiku současných producentů odpadů
a potenciálních odběratelů, stávající množství a odhady do budoucna pro relevantní
druhy odpadů.
●● U některých projektů je nutné mít stanovisko České inspekce životního prostředí
(ČIŽP). Tyto projekty jsou specifikovány v pokynech pro žadatele a příjemce.
Jedná se například o projekty regionálních systémů pro využití bioodpadů, zařízení
pro nakládání s nebezpečnými odpady a úpravny nebezpečných odpadů, nebo
také o projekty zaměřené na regeneraci krajiny, revitalizaci zeleně, obnovu parků
a lesoparků apod.
●● Některé typy projektů vyžadují doložení EIA (posouzení vlivu na životní prostředí).
Tato analýza má za úkol popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy
připravovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech
rozhodujících souvislostech.
●● Žadatel by si měl dávat pozor, aby nastavené indikátory (např. plocha regenerované
zeleně, počet snížených emisí apod.) byly reálné a udržitelné. Indikátory by měly
být podloženy studií proveditelnosti, energetickým auditem apod., které zpracovala
odborná popř. autorizovaná osoba dle charakteru projektu.
●● Projekty orientované na životní prostředí může provázet negativní publicita (např.
výstavba bioplynových stanic, kompostáren, spaloven apod.), proto je dobré získat
kladné stanovisko k jejich realizaci ze strany široké veřejnosti a místní samosprávy.
●● Je vhodné seznámit se stavebním záměrem místní úřady a důkladně projekt
vysvětlit i účastníkům stavebního řízení, což zahrnuje například i osoby žijící v okolí
plánovaného projektu.
●● Veřejnost je možné oslovit i prostřednictvím médií, např. rozesláním tiskových
zpráv. Komunikaci s veřejností i médii je třeba provádět průběžně.

Aktuality
Až do 31. 12. 2011 je možné podávat
žádosti o dotaci do programu Progres (OPPI).
Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 600 mil. Kč.
Žádosti o podporu 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…
Od 15. 9. 2011 do 15. 12. 2011 je možné
podávat žádosti o dotace do Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 5). Do
tohoto data jsou přijímány projekty zaměřené
na omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Mezi žadatele
patří jak veřejnoprávní subjekty – kraje, obce,
města a jejich svazky, příspěvkové organizace
a organizační složky obcí a měst, státní podniky a státní příspěvkové organizace, veřejné
výzkumné instituce, tak podnikatelské subjekty
a mnoho dalších.
Více zde…
V říjnu 2011 se předpokládá příjem žádostí
o dotaci na Státní zemědělský a intervenční
fond do Programu rozvoje venkova. V tomto
období budou přijímány projekty zaměřené na
Investice do lesů. Mezi vhodné žadatele budou
patřit převážně FO a PO, obce a jejich svazky
hospodařící v lesích.
Více zde…
V říjnu 2011 se předpokládá příjem
žádostí o dotaci na Státní zemědělský a intervenční fond do Programu rozvoje venkova.
V tomto období budou přijímány projekty
zaměřené na zakládání podniků a jejich rozvoj. Mezi vhodné žadatele budou patřit FO
i PO (i bez historie), kteří splňují definici mikropodniku (do 10ti zaměstnanců).
Více zde…
V říjnu 2011 se předpokládá příjem
žádostí o dotaci na Státní zemědělský a intervenční fond do Programu rozvoje venkova.
V tomto období budou přijímány projekty
zaměřené na obnovu a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby. Mezi vhodné žadatele
budou patřit převážně obce do 500 obyvatel.
V případě projektů zaměřených na vodovody,
kanalizace a ČOV obce do 2.000 obyvatel.
Více zde…

2.

Evropská unie financuje technologie
na zpracování bio-odpadu

oborové téma

O nutnosti využívání obnovitelných zdrojů se hodně mluví. Investice do zařízení, která by to umožňovala, však pro
podnikatele znamená velké výdaje. Tyto technologie jsou však podporované ze strukturálních fondů Evropské unie
a podnikatelé tak mohou získat dotace například na výrobu energie a tepla z větrných a vodních elektráren nebo
zpracování bio-odpadu. Z jakých programů lze tyto aktivity financovat se dozvíte z následujícího článku.

O jaké dotace lze žádat?
Podniky zaměřené na zemědělskou výrobu mohou výstavbu zařízení využívající obnovitelné zdroje financovat v rámci
Programu rozvoje venkova (PRV). Tyto a další technologie
umožňující například ekologické nakládání s odpady lze
financovat také v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Na co jsou dotace určeny?
V oblasti využívání obnovitelných zdrojů lze v rámci PRV žádat
o dotace například na výstavbu a modernizaci kotelen a výtopen na biomasu, kombinovanou výrobu tepla a elektřiny
a výstavbu a modernizaci zařízení na výrobu tvarovaných
biopaliv. Program podporuje také výstavbu a modernizaci bioplynových stanic, nicméně v současnosti byla zastavena administrace žádostí z této oblasti. Ministerstvo zemědělství nadále
podporuje výstavbu bioplynových stanic, dotace na ně ale
pravděpodobně získat nepůjde.
Z Operačního programu Životní prostředí je v rámci šetrného
zacházení s odpady možné žádat o příspěvky například na
výstavbu kompostáren, bioplynových stanic, třídiček odpadů
i s navazujícími technologiemi, úpravny odpadů a zařízení pro
energetické využití zdravotnických odpadů. Z OPŽP je pak
možné v oblasti podpory udržitelných zdrojů energie financovat například výstavbu a rekonstrukci větrných a malých vodních elektráren, výstavbu geotermálních elektráren a elektráren spalujících biomasu, instalaci kogeneračních zařízení
využívajících pevnou biomasu nebo kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla z geotermální energie. Lze také získat pří-

spěvky na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov nebo aplikaci
technologií na využití odpadního tepla.

Jak vysoké jsou dotace a jak je lze využít?
Výše dotace z Programu rozvoje venkova se liší v závislosti
na tom, v jakém regionu je projekt realizován a jaká jsou
pravidla nastavená aktuální výzvou. U OPŽP se výše dotace
u podnikatelských subjektů odvíjí od zvoleného typu veřejné
podpory, nejčastěji v rozmezí 40 – 60 % způsobilých výdajů
projektu, u veřejného sektoru lze získat podporu ve výši až
90 % způsobilých výdajů, opět však záleží na pravidlech
daných aktuální výzvou.

Kdo může žádat o podporu?
Z PRV mohou žádat fyzické a právnické osoby, které podnikají minimálně 2 roky v zemědělské výrobě. Vymezení
žadatelů se ale může lišit v závislosti na aktuálních
výzvách. OPŽP je určen zejména pro obce a města, svazky
obcí, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace,
státní podniky, vysoké školy, obchodní společnosti vlastněné obcemi a podnikatelské subjekty.

Kde požádat o dotaci či získat
další informace?
http://www.szif.cz
http://www.opzp.cz

Bioplynová stanice společnosti VŠEZEP s.r.o.

3.

Úspěšný projekt bioplynové stanice

případová studie

Zemědělský podnik VŠEZEP, s.r.o., ve Všerubech u Kdyně hospodaří na 850 hektarech, kde pěstuje převážně kukuřici a obiloviny. V rámci živočišné výroby se věnuje především chovu krav s produkcí mléka. Před
rokem a půl společnost zprovoznila novou bioplynovou stanici.
Uvedení bioplynové stanice ve Všerubech
do provozu předcházela dlouhá příprava.
„Nejdříve jsme se rozhodli, že postavíme
nový kravín s kejdovými jímkami. Stávající
prostory byly ale nevyhovující. Naši dodavatelé technologií nás však inspirovali
myšlenkou bioplynové stanice. Začali
jsme se o tuto problematiku zajímat.
Jenomže v té době – před pěti lety – zde
žádné podobné stanice nebyly. Začali
jsme tedy objíždět bioplynové stanice
v zahraničí. Byli jsme v Německu,
Rakousku… Nakonec jsme se rozhodli, že
stavbu kravína odložíme a postavíme bioplynovou stanici. Kravín jsme začali stavět
až letos a v červenci jsme jej kolaudovali,“
vrací se zpět Ing. Zdeněk Žambůrek,
jednatel firmy VŠEZEP, s.r.o.

Problém č. 1: Finance
Bioplynovou stanici začali ve Všerubech
stavět v dubnu 2009 a do provozu byla
uvedena 4. prosince 2009. Šlo o nákladný projekt, jehož realizace by zřejmě bez
dotací nebyla možná. O dotace firma
zažádala v rámci Programu na rozvoj
venkova a následné schválení žádosti
proběhlo hladce. „Měli jsme štěstí. V roce
2009 získaly dotace všechny bioplynové
stanice, které u nás začínaly. Žádost na
dotaci nám podávala poradenská firma
a stavební dokumentaci zpracovala společnost Agri Fair, s.r.o., která spolupracovala s projektantskou kanceláří Ateliér 111,“
říká Zdeněk Žambůrek, podle kterého bylo
na celém projektu nejtěžší sehnat dostatek financí.
Společnost stála před těžkým úkolem –
přesvědčit nějakou banku, aby jí půjčila
peníze. „To nebylo jednoduché. Byli jsme
zemědělský podnik s ročním obratem
30 mil. korun a chtěli jsme se pustit do
projektu v hodnotě více než 80 milionů
korun. Dostali jsme sice nabídky na financování, ale se spoluúčastí ve výši
10–20 %. To jsme si jako zemědělský

podnik nemohli dovolit. Potřebovali jsme
100 % financování projektu a k tomu trojnásobek ročního obratu,“ vysvětluje
Zdeněk Žambůrek.
Firma jednala se třemi bankami. „V podstatě šlo o banky, se kterými jsme v průběhu doby již nějak spolupracovali. Jediná
Komerční banka byla ale ochotna na zmíněné podmínky přistoupit,“ dodává
Zdeněk Žambůrek.

Maximální výkon
Kromě financí je podle slov Zdeňka
Žambůrka velmi důležité vybrat spolehlivého dodavatele technologií a získat před
realizací co nejvíce informací a referencí.
„Existují bioplynové stanice, které nejsou
schopny dosáhnout plánovaného výkonu,
někdo je také postaví menší, za méně
peněz a poté se potýká s problémem
nedostatečné kapacity fermentorů a stanice neprodukuje dostatečné množství
plynu,“ tvrdí Zdeněk Žambůrek.
Bioplynová stanice ve Všerubech má
v současné době výkon 716 kW, což je
maximální výkon. Vstupními surovinami
jsou kukuřičná siláž, travní senáž, hnůj.
Ty se dávkují do fermentoru, ve kterém
probíhají biologické procesy. Plyn je
poté jímán do zásobníku a dále spalován. Kogenerační jednotku Deutz tvoří
spalovací motor a generátor na výrobu
elektřiny.
Firma se také rozhodla pro instalaci druhého motoru. „Druhý motor nepoběží na
100 %. Počítáme, že s konečným výkonem se budeme pohybovat v rozmezí
800–900 kW,“ doplňuje Zdeněk Žambůrek,
který po zkušenostech s rokem a půl provozu stanice, vidí návratnost investic
zhruba na šest let. „Úvěr máme na osm
let. To znamená, že úvěr i úrok stihneme
splatit v termínu a ještě nám něco zbude,“
uzavírá.

Příští číslo magazínu, které vyjde v listopadu 2011 se bude
mimo jiné věnovat problematice podpory rozvoje venkova.

Ing. Zdeněk Žambůrek,
jednatel společnosti VŠEZEP, s.r.o.

Fakta o projektu
Název projektu:
Výstavba bioplynové stanice
Termín realizace projektu:
duben 2009 - prosinec 2009
Celkové náklady:
84, 5 mil. Kč
Celková výše dotace:
41, 2 mil. Kč
Název projektu:
Rozšíření bioplynové stanice Myslív
u Všerub
Termín realizace projektu:
září 2010 - srpen 2011
Celkové výdaje:
13,5 mil. Kč
Celková výše dotace:
4,05 mil. Kč
Místo realizace projektů:
Všeruby
Realizátor projektů:
VŠEZEP, s.r.o.
Zdroj financování z EU:
Program na rozvoj venkova

KB EU POINT news vydává EU POINT Promotion
Center Komerční banky, a. s. Na zpracování obsahu
se podílela poradenská společnost Naviga 4, s. r. o.
www.eupoint.cz
800 900 930

4.
4.

