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Aktuality
Norské fondy
10. prosince 2013 Ministerstvo financí ČR vydalo informace o aktuálním stavu programů v rámci EHP a Norských fondů v období
2009 – 2014. Zájemci mohou v dokumentu nalézt předpokládaná data konkrétních výzev. I přesto, že tyto programy nejsou
primárně zaměřeny na podnikatele, možností na spolupráci, například ve výzkumu, je v programu stále dost. Programy EHP
a Norské fondy často vyžadují spolupráci s Norskými a EHP organizacemi. Z tohoto důvodu je třeba se připravit na spolupráci
se značným náskokem, sepsání žádosti a zpracování dalších potřebných studií může trvat i několik měsíců.
Kompletní seznam plánovaných výzev naleznete na tomto odkaze.

Nové výzvy
v ROP Moravskoslezsko
Regionální rada regionu soudržnosti
Moravskoslezsko vyhlásila několik
výzev, ve kterých jsou žadatelům
k dispozici poslední prostředky dotací v tomto období. Jde například
o podporu cyklostezek, využívání
brownfields či modernizace výuky
ve školách. Více zde

Horizont 2020
Program Horizont 2020 je snad jediný, který dodržuje časový harmonogram. Již 11. prosince 2013 byl vydán seznam výzev pro další programové období 2014 – 2020. Bylo
otevřeno přes 150 výzev, které mohou podpořit i vaše podnikání. Na této webové adrese
naleznete kompletní seznam všech zveřejněných výzev. Pro jednodušší orientaci jsou
výzvy odděleny různými barvami. Pro českého podnikatele mohou být nejzajímavější
především oranžové výzvy – „Industrial leadership“. Ty nabízejí nejširší možnosti právě
pro podnikatelský sektor. Pro některé podnikatele mohou být zajímavé i některé výzvy
označené fialovou barvou – „Societal Challenges“. Podobně jako v případě norských fondů
je třeba neztrácet čas a na výzvy se začít připravovat. Jelikož se jedná o Komunitární
programy, kde je třeba spolupráce několika společností či institucí dohromady.

Tematické cíle 2014+
Konec současného programového období s sebou přináší nové období a nové
alokace. I přes určitá zpoždění však lze již nyní říci, kolik a do jakých oblastí bude
investováno. Celkem počítáme s alokací 502 mld. Kč. Mezi nejvíce podporované
tematické cíle bude patřit podpora udržitelné dopravy společně s ochranou životního
prostředí. Do těchto dvou oblastí půjde celých 207 mld. Kč. Dalšími 60 miliardami Kč
bude podpořena oblast výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Investice do
vzdělání, dovedností a celoživotního učení získá 48 mld. Kč. Tyto cíle budou následně
převedeny do jednotlivých programů a v konečném důsledku do konkrétních výzev.
Jen co budeme mít více informací, budeme vás informovat.

Zvýhodněné financování od skupiny Evropské investiční banky
Komerční banka v závěru roku navýšila spolupráci se skupinou Evropské investiční
banky (EIB). Nová úvěrová smlouva s EIB ve výši přes 1,3 mld. Kč umožní malým a středním
podnikatelům i nadále využívat úrokové zvýhodnění na financování svých investičních
aktivit. Díky dodatku s Evropským investičním fondem (EIF) byl pak navýšen objem
programu EuroInovace, ve kterém EIF ručí za úvěry inovativním firmám. Díky této záruce
je KB více otevřena k podpoře rozvojových projektů perspektivních malých a středních
podnikatelů. Více zde
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Hlavní téma

Veřejné zakázky
Od ledna 2014 čekají na zadavatele a dodavatele výrazné změny v procesu zadávání veřejných zakázek s ohledem na novelu zákona
o veřejných zakázkách - Poslanecká sněmovna totiž v listopadu schválila zákonné opatření Senátu č.341/2013 Sb., kterým se mění
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (uveřejněno pod č. 380/2013 Sb.) Správné dodržování pravidel pro výběr dodavatelů
bylo vždy jedním z největších problémů při kontrole projektů financovaných z EU. Na co si tedy bude třeba dát pozor v novém roce?

»»Novela zákona o veřejných zakázkách (dále

jen „ZVZ“) bude účinná od 1. 1. 2014, část
změn ale nabývá účinnosti až o rok později.
Celý proces zadávání veřejných zakázek
by se měl díky ní především zjednodušit
a urychlit.

»»Zásadní změnou jsou nové limity pro ve-

řejné zakázky malého rozsahu. V současné
době je limit při zakázce na služby a dodávky s předpokládanou hodnotou jeden
milion korun, od ledna se však zvýší na dva
miliony. V případě stavebních prací se limit
zvyšuje ze tří milionů na šest.

»»Nově se za určitých podmínek nebude

muset rušit zadávací řízení, pokud zadavatel obdrží pouze jednu nabídku nebo
k hodnocení zbyla jen jedna nabídka. A to
výhradně v případě, že (i) zadavatel již
jednou zrušil předchozí zadávací řízení
s obdobným předmětem ze stejného důvodu (tj. že obdržel pouze jednu nabídku
nebo k hodnocení zbyla jen jedna nabídka),
(ii) v oznámení o zahájení nového zadávacího řízení (pozn.: musí jít o řízení, které se
zahajují odesláním do Věstníku veřejných
zakázek) identifikuje předchozí zadávací
řízení a (iii) v oznámení o zahájení nového
zadávacího řízení označí změny zadávacích
podmínek.

»»Změna se týká také prokázání splnění kvalifi-

kace, kdy v současné době musí skutečnosti
rozhodné pro splnění kvalifikace nastat ve
lhůtě pro podání nabídek. Po vstoupení novely
v účinnost bude moci veřejný zadavatel umožnit dodatečné prokázání splnění kvalifikace
prostřednictvím dokladů, ze kterých vyplývá,
že skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace
nastaly až po lhůtě pro podání nabídek.

»»Další změnou je zrušení institutu osoby se

»»Dochází též k upřesnění povinného

»»Zcela na rozhodnutí zadavatele se pone-

»»K dílčím úpravám dochází v procesu přezkou-

zvláštní způsobilostí a povinností s tímto
institutem souvisejících - ty se vztahovaly
k nadlimitním veřejným zakázkám a původně měly vstoupit v platnost od ledna
2014. U nadlimitních veřejných zakázek
na stavební práce ale zůstala zachována
povinná účast autorizovaného architekta,
autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika v hodnotící komisi.

chává využití elektronické aukce, která byla
původně plánována jako povinná v případě
zadávání veřejné zakázky na dodávky vymezené prováděcím předpisem.

uveřejnění zadávací dokumentace na
profilu zadavatele v případě užšího řízení
a jednacího řízení s uveřejněním: na rozdíl
od současného stavu, kdy je zadavatel
povinen zveřejnit zadávací podmínky již
od vyhlášení oznámení o zahájení zadávacího řízení, bude nyní možné zadávací
dokumentaci uveřejnit až po výzvě k podání
nabídek.

mání veřejných zakázek ze strany Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže: například se
prodlužuje lhůta pro zaslání vyjádření zadavatele k podanému návrhu na přezkoumání
úkonů zadavatele. Dále se vymezuje závazný
Je zrušena i povinnost uveřejnit předběžné
způsob zasílání dokumentů - zadavatel bude
oznámení v případě opakování dříve zrušených
muset nově zaslat ÚOHS některé dokumenty
zadávacích řízení s obdobným předmětem
výhradně prostřednictvím datové schránky
plnění (pokud by ale zadavatel podstatně
nebo jako datovou zprávu podepsazměnil předmět veřejné zakázky, což
nou uznávaným elektronickým
se týká změn jak kvalitativních,
podpisem. Porušení povinnosti
tak kvantitativních, předběžné
Na rozhodnutí
zadavatele zaslat ÚOHS vyjáoznámení bude nadále nutné).
dření a stanovené podklady
zadavatele se
v zákonem stanovené lhůtě
ponechává
využití
Pro odstranění dřívějších
a zákonem stanoveným způelektronické aukce.
pochybností je stanoveno,
sobem bude novým správním
že pokud cena přesáhne
deliktem - v tomto případě může
500 000 Kč bez DPH, je veřejný
čekat pokutu až milion korun.
zadavatel povinen uveřejnit na profilu i smlouvy na plnění veřejných zakázek zadaných na základě rámcové smlouvy
nebo v dynamickém nákupním systému.

»»

»»
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Jak to dělají jinde

Lanová dráha na Sněžku
Rychleji, ve větším pohodlí a chráněni před ostrým větrem budou
cestovat na Sněžku ti, co se
rozhodnou místo pěší túry využít
lanovku z Pece pod Sněžkou.
V druhé polovině prosince se totiž
plánuje spuštění zkušebního provozu moderní čtyřmístné kabinkové lanovky, která nyní prochází
posledními technickými testy. Na
projekt přispěla i Evropská unie.

Vrchol Sněžky patří v Česku k jednomu
z nejoblíbenějších turistických cílů. Kdo
si chtěl na vrchol šetřit síly, mohl se od
roku 1947 svézt dvoumístnou sedačkovou
lanovkou. Ta za celou dobu své existence
vyvezla z Pece pod Sněžkou na nejvyšší
horu České republiky přes sedm milionů
cestujících.
„Původní lanovka je samozřejmě jednou
z našich největších atrakcí a má velkou
tradici, její technologie je však dnes už zastaralá a cestující na nekrytých sedačkách
sice mohli obdivovat krásy Krkonoš, častokrát u toho ale zmokli a promrzli. Lanovka
navíc nebyla přizpůsobena pro cestující
s omezením pohybu,“ říká starosta Pece
pod Sněžkou Alan Tomášek. „Proto bylo
rozhodnuto, že lanovku je nutné rekonstruovat. Místo sedaček pro dvě osoby teď budou
turisty vozit kabinky, cestující budou v teple,
nebudou muset v mezistanici přestupovat,“
dodává Alan Tomášek. Lanovka má stejnou
kapacitu jako ta původní, tedy 250 cestujících za hodinu, cesta v ní je ale o polovinu
kratší a rozhodně pohodlnější.

Se stavbou se začalo na podzim
v roce 2011 a nyní jsou práce
Tento rok byla
z 95 % hotové. V současné
skutečně tuhá zima
době lanovka prochází
a muselo se s realizací
zátěžovými testy, což značekat až do března,
mená mimo jiné, že se v ní
kdy roztál sníh.
vozí sudy s pivem Paroháč,
které vyrábí místní pivovar
na Luční boudě.

Financování projektu
Kromě samotné lanovky procházejí stavebními úpravami také obě nástupní a výstupní
stanice v Peci pod Sněžkou a na samotné
Sněžce, opravy se dočkala i mezistanice na
Růžové hoře. Celý projekt přišel na více jak
300 milionů korun, z toho bezmála 250 milionů poskytla Evropská unie - konkrétně byl
projekt financován z Regionálního operačního programu Severovýchod. Na financování
projektu se podílela Komerční banka.

„Při realizaci nás potkala jedna větší komplikace, když jsme například při stavbě narazili
na tvrdou skálu, která nešla navrtat, a práce
musely být přerušeny na tři měsíce. Navíc
byla tento rok skutečně tuhá zima a muselo
se čekat až do března, kdy roztál sníh. Museli
jsme tak čerpat finanční rezervu a žádat
provozovatele dotace o změnu v projektu,“
popisuje Alan Tomášek komplikace při
rekonstrukci. Přesto se lanovku podařilo
dokončit v rekordně krátkém čase a kabinky
by měly jít do zkušebního provozu už před
Vánocemi.
Město Pec pod Sněžkou v minulosti využilo evropské dotace i na jiné projekty,
z Regionálního operačního programu
Severovýchod byla například financována výstavba rozhledny nebo zastávka pro skibusy.
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Zaostřeno na dotace

Aktuální informace čerpání
Michal Bubela
KB EU Point
specialista

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
pravidelně informuje o procesu
čerpání dotací z evropských fondů
pro Českou republiku. Jelikož se
blíží konec programovacího období, přichází také konec možnosti
využívání financí pro předem stanovené cíle. Doposud bylo rozděleno přibližně 92% prostředků.

»»Celkový rozpočet v programové období

2007-2013 činí 784 mld. Kč. Tato částka
byla vyhrazena pro čerpání během celého
7 – letého dotačního období. Do listopadu
2013 bylo rozhodnuto o dotacích v celkové
hodnotě 717,1 mld. Kč, bylo tedy rozděleno přibližně 92% dostupných podpor.
Do konce období je tedy třeba
rozdělit necelých 67 mld. Kč.

»»V praxi to znamená, že i ke

»»Jedním z hlavních cílů celého období byla

„Konkurenceschopná česká ekonomika“.
Tento záměr je sledován pomocí několika
ukazatelů, které poukazovaly na úspěšné naplňování cíle. Ke konci roku Česká republika,
podle vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, v naplňování cílů mírně zaostává. Velkou
měrou je to způsobené skutečností,
že realizace a dokončení projektů
často trvá několik let. Přesná
čísla a tedy finální výsledky
Přibližně šest
můžeme očekávat nejdříve
let rozdělování EU
za dva roky.
fondů přineslo české

konci roku se stále otevírají nové výzvy, které
dávají šanci zbývající
ekonomice přes 18 tisíc
finance vyčerpat. V listoProcentuální hodnota, ktepracovních míst.
padu a prosinci letošního
rou už ale známe, je například
roku šlo například o nejiž vytvořený počet pracovních
čekané výzvy v Operačním
míst. Přibližně šest let rozdělování
programu Podnikání a inovace,
EU fondů přineslo české ekonomice
ve kterém se v programech Rozvoj,
přes 18 tisíc pracovních míst. Lze očeInovace a ICT a strategické služby uvolnilo
kávat, že toto číslo bude stále růst s dalšími
6 mld. Kč. Programy nabízely 30 – 60 %
úspěšně dokončenými projekty.
účast na pokrytí výdajů projektu.
Další zajímavé indikátory, které pomáhají
Meziměsíční srovnání listopadu a říjnu 2013
měřit úspěšnost realizace cílů, můžete
poukazuje na zvýšení počtu přijatých žávyčíst v tabulce.
dostí o 841, které souvisí s vyšším počtem
I přesto, že v příštím programovém období
otevřených výzev daného měsíce.
získáme o něco nižší dotace, po poslední
zkušenosti 2007 - 2013 budeme zase
o něco lépe připraveni na efektivnější
Cílová
Dosažená
a rychlejší dokončení projektů. Tomu má
hodnota
hodnota
napomoci plánované zjednodušení administrativních úkonů nezbytných k žádosti
29 658
18 427
a realizaci projektu.

»»

»»

Indikátor
Počet nově vytvořených pracovních míst
Počet nově vytvořených pracovních míst,
zaměstnanci výzkumu a vývoje

2 500

2 635

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci
projektů na rozvoj cestovního ruchu

1 828

1640

728 km

837,8 km

132

169

Délka nově vybudovaných nebo
rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
Počet zrekonstruovaných památkových objektů
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