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VI.
Rozpadlá stavení, neupravené cesty a minimum lákadel pro zahraniční turisty.
Takový obrázek není pro český venkov příliš lichotivý, a proto se dnes do rozvoje venkovských oblastí investují nemalé částky. Chátrající objekty se přestavují na regionální muzea, vznikají nové cyklostezky, podporují se začínající
zemědělci a drobní podnikatelé a na farmách vznikají prostory pro agroturistiku. Na všechny tyto aktivity lze také získat příspěvky z Evropské unie. Aktuální
číslo KB EU Point News se proto věnuje možnostem financování projektů,
které přispívají ke zlepšování stavu českých vesnic. Přiblížíme vám programy,
které jsou na tuto oblast speciálně zaměřeny, poradíme jak zjistit, do jaké kategorie spadá váš podnik, a představíme vám úspěšný projekt.

listopad 2011

Aktuality
Od 15. 1. 2012 do 28. 2. 2012 bude možné
podávat registrační žádosti do programu
Rozvoj (OPPI, výzva III. prodloužení). Tento
program je zaměřen jen na podporu malých
a středních podniků (do 250 zaměstnanců).
Podpora je zacílena na nákup nového moderního technologického vybavení včetně řídicího
SW. Program je připraven jen pro žadatele, kteří
své projekty realizují v regionech se soustředěnou podporou státu. Plné žádosti budou přijímány od 15. 2. 2012 do 30. 3. 2012.
Více zde…
Od 1. 10. 2011 do 15. 1. 2012 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 jsou
přijímány od 1. 11. 2011 do 21. 3. 2012.

rady a tipy

Více zde…

Dotace dle velikosti podniku
Dotace do venkovských oblastí zahrnují i drobné podnikatele. Čím
se odlišují drobní podnikatelé od těch malých a jaká je přesná definice středních podniků, vám Jan Hanuš vysvětlí na str. 2.
více na str. 2

oborové téma

Už jen do 9. 12. 2011 je možné podávat
plné 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. Plnou žádost může podat jen
žadatel, kterému byla v tomto kole výzvy schválena žádost registrační.
Více zde…

Podpora venkova
Na zlepšení stavu venkovských oblastí přispívá primárně Program
rozvoje venkova. Jaké konkrétní aktivity se dají z tohoto programu
financovat, se dozvíte na str. 3.
více na str. 3

případová studie

Až do 15. 3. 2012 je možné podávat plné
žádosti na agenturu CI do programu Prosperita
(OPPI). Program podporuje vznik a rozvoj
vědeckotechnických parků, center pro transfer
technologií nebo podnikatelských inkubátorů.
Příjemcem podpory může být jen právnická
osoba založená před 15. 3. 2011. Mezi příjemce
můžeme řadit např. veřejnou vysokou školu,
veřejnou výzkumnou instituci, kraj, obec, svazek
obcí, s.r.o. nebo a.s. založenou a vlastněnou
veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou
institucí nebo jednotkou územní samosprávy.
Dotace je poskytována ve výši 5 – 300 mil. Kč.
Plnou žádost může podat jen ten, kdo má v tomto
kole výzvy schválenou registrační žádost.
Více zde…

Nová cyklostezka v obci Česká Kubice
V České Kubici využili dotací z Operačního programu Přeshraniční
spolupráce k vybudování nové cyklostezky. Více o tomto projektu
se dozvíte na str. 4.
více na str. 4

Už jen 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…
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Dotace dle velikosti podniku

Výše způsobilých nákladů projektů se obvykle liší
v závislosti na velikosti podniku. Abyste ale mohli přesnou
míru dotace určit, je nutné vědět, zda vaše firma spadá do
kategorie, malých, středních nebo mikropodniků. Jaká
jsou hodnotící kritéria, vám prozradí Jan Hanuš, vedoucí
KB EU POINT Promotion Center.
●● Velikost podniků se určuje v závislosti na počtu zaměstnanců a ročním obratu nebo
majetku firmy.
●● Pokud určujete kategorii velikosti podniků, je nutné nejdříve správně stanovit počet
zaměstnanců. Mezi zaměstnance se počítají osoby s plným pracovním úvazkem,
částečným pracovním úvazkem a sezónní pracovníci.
●● Za zaměstnance se považují také vlastníci společnosti, kteří jsou zapojeni do jejího
řízení jako členové statutárního orgánu.
●● Dalším kritériem velikosti podniku je roční obrat. Ten se určuje na základě výpočtu
příjmů, které firma získala z prodeje a ze služeb. Obrat by neměl zahrnovat DPH
ani jiné nepřímé daně.
●● Za drobné, malé a střední podniky se považují firmy, které mají méně než
250 zaměstnanců a jejich majetek nepřesahuje 43 milionů EUR nebo mají příjmy
menší než 50 milionů EUR.
●● Do kategorie malých podnikatelů pak spadají podnikatelé, kteří zaměstnávají méně
než 50 zaměstnanců a jejich majetek nebo příjmy nepřesahují 10 milionů EUR.
●● Mezi malé a střední podniky se řadí ještě drobní podnikatelé (mikropodnikatelé). Za
mikropodniky jsou brány firmy, které zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž
majetek nebo roční obrat nepřekročí 2 miliony eur.
●● Při zařazování podniků do jedné z kategorií musíte brát také v úvahu, jestli je váš
podnik samostatný, partnerský nebo propojený. Pokud se totiž neřadíte mezi
samostatné podniky, budete muset ke svým údajům ještě přičíst některé nebo
všechny údaje partnerských podniků.
●● Samostatný podnik je ve zkratce ten, který nemá žádné podíly v jiných podnicích,
a žádné další podniky nemají podíly v něm.
●● Partnerským podnikem jste v případě, že vlastníte podíl rovnající se nebo
převyšující 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv jiného podniku nebo
jiný podnik vlastní ve vašem podniku podíl rovnající se nebo převyšující 25 %.

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
k získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost
poskytnout zajištění úvěru.
Více zde…
Od 17. 10. 2011 do 31. 1. 2012 je možné
podávat žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Severovýchod (Liberecký,
Královéhradecký a Pardubický kraj) na projekty
v oblasti podpory 2.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí. Podporovány jsou tentokrát
jen projekty zaměřené na rekonstrukce, modernizace a vybavení základních, vyšších a středních škol. Dále je podporována výstavba, rozšíření a modernizace zdravotnických zařízení.
Vhodnými žadateli jsou kraje, obce s více než
5 tis. obyvatel, dobrovolné svazky obcí, nestátní
neziskové organizace, zájmová sdružení PO
a další.
Více zde…
Až do 15. 3. 2012 lze podávat žádosti do
Fondu malých projektů v OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko. Podporovány jsou malé
projekty přeshraniční spolupráce s rakouskými
partnery. Jde o akce typu kulturní výměna, sportovní turnaj, dále značení turistických tras, mobiliáře turistických stezek atd. Maximální výše
dotace je 20 tis. EUR.
Více zde…
Od 16. 5. 2011 do 31. 12. 2011 je možné
podávat žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu Střední Čechy (Středočeský
kraj) na projekty v oblasti podpory 3.2 Rozvoj
měst a 3.3 Rozvoj venkova. Podporovány jsou
tentokrát jen projekty zaměřené na domovy pro
seniory. Podporována je výstavba případně
nákup staveb, modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících staveb, úprava okolí.
Vhodnými žadateli jsou organizace zřizované
nebo zakládané Středočeským krajem.
Více zde…

●● Propojeným podnikem se pak stáváte ve chvíli, kdy vlastníte většinu hlasovacích
práv akcionářů, společníků nebo členů jiného podnikatele, máte právo jmenovat
nebo odvolávat většinu členů správního nebo řídícího orgánu jiného podniku nebo
máte na základě smlouvy právo uplatňovat dominantní vliv nad jiným podnikatelem.
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oborové téma

Místo chátrajícího kravína muzeum tradičních řemesel, naučné stezky v okolí zajímavých míst, příjemné penziony
s domácí kuchyní, silnice, po kterých se dá bez obav jezdit. Tak si většina lidí představuje venkov 21. století. Na
českém venkově se však stále setkáváme spíše s rozpadlými budovami bývalých JZD a cestami, po kterých se
autem vydávají jen ti nejodvážnější. Na obnovu obcí však přispívá Evropská unie a situace na českém venkově
se pomalu ale jistě zlepšuje. Na jaké oblasti jsou tyto dotace zaměřené, vám přiblíží následující řádky.

O jaké dotace lze žádat?
Investice do venkovských oblastí jsou primárně hrazeny
z Programu rozvoje venkova, který má na starosti Ministerstvo
zemědělství.

Na co jsou dotace určeny?
Důležitou součástí zlepšování podmínek života na venkově je
zkvalitňování infrastruktury a služeb v jednotlivých obcích.
Dotace z PRV v této oblasti zahrnují například obnovu komunikací třetí a čtvrté třídy, výstavbu hřišť a úpravu parků. Je
možné žádat také o příspěvky na vysazování zeleně a pořízení techniky na její údržbu.
Další významnou oblastí pro rozvoj venkova jsou investice do
životního prostředí a krajiny. Podnikatelé v zemědělství mohou
žádat o dotace na zatravňování orné půdy, zalesňování a ekologické zemědělství.
Dotace z PRV mohou využít i drobní podnikatelé. V rámci
zakládání a rozvoje mikropodniků je totiž podporována drobná
výroba, tradiční řemesla a maloobchod.

expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
Financuje se také cestovní ruch. V rámci PRV je možné
žádat o finance na budování rekreační infrastruktury pro
turisty a rekreačních zařízení. Podporováno je např. budování a značení pěších tras, hippostezek nebo například vinařských stezek, které seznámí s historií vinařství a jeho současným stavem.

Jak vysoké jsou dotace?
Příspěvky z PRV se liší v závislosti na typu projektu, velikosti
žadatele a pravidel specifikovaných v jednotlivých výzvách. Na
projekt je však možné získat dotace v maximální výši 90 procent způsobilých výdajů.

Kdo může žádat o podporu?
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 a podnikatelské subjekty.

Kde požádat o dotaci či získat další informace?
Další informace lze získat na internetových stránkách Programu
rozvoje venkova.
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd
Obce a města mohou také využívat také programy přeshraniční spolupráce založené na výměně zkušeností a kooperaci se
sousedícím zahraničním regionem. Informace o těchto programech lze získat např. na internetových stránkách strukturálních fondů.
Nová cyklostezka v obci Česká Kubice

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/
Evropska-uzemni-spoluprace

Podporována je také oblast lesnictví. Dotace je tak možno
využít například na úpravu a údržbu lesních cest, hrazení bystřin a meliorace.
Příspěvky z tohoto programu směřují i na obnovu kulturních
památek a rozvoje kulturního dědictví venkova. V této oblasti
je financováno například budování nových stálých výstavních
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případová studie

Letos v květnu byl slavnostně otevřen nový úsek cyklostezky z Ovčího vrchu přes Babylon, Havlovice do
Domažlic. Stal se tak součástí mezinárodní cyklotrasy Praha – Regensburg. Část projektu v katastrálních
územích obce Česká Kubice byl realizován díky Komerční bance.
Díky části stezky Babylon – Havlovice Domažlice se cyklisté pohodlně dostanou
až za hranice, k bavorskému turistickému
cíli Dračímu Jezeru u Furth im Wald
a samozřejmě také do Regensburgu.
Nápad vybudovat cyklostezku v pohraničním regionu jako součást páteřní mezinárodní cyklistické trasy Praha - Plzeň –
Regensburg se zrodil ve Svazku obcí
Domažlicko. Ten se rozhodl pro výstavbu
části cyklostezky na svém území využít
podpory dotací.
Projekt Rozvoj turistické infrastruktury
v oblasti Dračího jezera I. je realizován
z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
2007—2013, který spadá mezi regionální
operační programy v cíli Evropská územní
spolupráce.
Samotný projekt je součástí většího záměru, který má za cíl přilákat návštěvníky na
zajímavá místa regionu a zvýšit tak konkurenceschopnost oblasti vůči jiným turistickým cílům.

Bez úvěru to nejde
Náklady na projekt dosáhly celkem
39,4 milionu korun. 85 % hradila Evropská
unie, 5 % přidal státní rozpočet ČR a 10 %
pokryl příspěvek Svazku Domažlicko.
Výstavba třináctikilometrového úseku byla
zahájena loni 7. června a po šesti měsících
byla úspěšně ukončena.
Letos v květnu byla cyklostezka slavnostně otevřena. Co tomu všemu předcházelo,
jsme se zeptali Ing. Vladimíra Korandy,
starosty obce Česká kubice, která je členem v úvodu zmíněného regionálního
svazku. „Nejdříve jsme museli zajistit
financování svého úseku, které činilo
19, 847 milionů korun. Dotace z EU tvořily
sice celkem 85 % nákladů, ale jsou propláceny až po kolaudaci projektu,“ říká
Vladimír Koranda a pokračuje: „Naštěstí
nám vyšla vstříc Komerční banka, která

nám poskytla dva úvěry. Jeden jsme již
splatili z dotací a druhý úvěr, který jsme
dostali na dva roky na 10 % naší finanční
účasti v projektu, právě splácíme.“
Obec Česká Kubice spolupracuje
s Komerční bankou dlouhodobě, již od
roku 1989. „Zkoušeli jsme souběžně oslovit i jiné banky, ale podmínky u Komerční
banky pro nás vycházejí nejlépe. Nejde jen
o přiměřené úroky, ale také o vstřícnost
zaměstnanců a také o snahu zajistit
a poradit v rámci dotačních programů.
Spolupráce se nám vyplatila u všech projektů, které jsme spolu realizovali,“ tvrdí
Vladimír Koranda.
Jen na okraj můžeme jmenovat vybudování vodovodu a kanalizace v obcích Česká
Kubice a Folmava, nové čističky odpadních vod, vodojemu a rozvodů vody ve
Spálenci, vybudování silnic a další infrastruktury.

Ing. Vladimír Koranda,
starosta obce Česká Kubice

Fakta o projektu
Název projektu:
Rozvoj turistické infrastruktury v oblasti
Dračího jezera I.

Musíte mít zdroje

Zahájení realizace projektu:
červen 2010

U menších obcí je problém, že by možná
na dotace dosáhly, ale nemají téměř
žádné vlastní zdroje. Tudíž je pro ně
opravdu těžké získat úvěr na financování
projektů. Zastupitelé České Kubice se
rozhodli tento problém již v minulosti vyřešit pronájmem budovy staré obecní
restaurace společnosti, která kromě
nájemného odvádí obci každoročně
nemalé prostředky na veřejně prospěšné
účely. Obec využila také výhodné polohy
na státní hranici s Německem a další
finance získala z příspěvků na rozvoj obce
od provozovatelů nově vzniklých čerpacích stanic. „S těmito finančními příspěvky
jsme si mohli dovolit realizovat projekty,
které by dříve nebyly možné,“ vysvětluje
Vladimír Koranda. Tyto prostředky dovolují obci dělat podle jeho slov projekty „do
šuplíku“ a čekat na správný dotační program. Vladimír Koranda společně se
zastupitelstvem ví přesně, co by se dalo
v obci ještě zlepšit, a do budoucna mají
velké plány.

Ukončení realizace projektu:
listopad 2010

Příští číslo magazínu, které vyjde v lednu 2012 se bude mimo jiné
věnovat problematice podpory nákupu technologií do podniků.

Místo realizace:
Ovčí
vrch
(státní
Babylon - Havlovice

hranice)

–

Realizátor projektu:
Svazek obcí Domažlicko
Celkové investiční náklady projektu:
39,4 mil. Kč
Částka poskytnutá EU:
33,5 mil. Kč
Úvěr poskytnutý od KB:
19,8 mil. Kč
Zdroj financování z EU:
Program přeshraniční spolupráce Cíl 3
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