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NÁZOROVÝ ČLÁNEK
A je to tady. V posledních číslech našich Dotačních novin jsme psali, že nové programy 
a výzvy jsou připraveny. Nyní mohou obce a města konečně o dotační prostředky již naplno 
žádat. Samotné schválení a proplacení prvních žádostí o platbu očekáváme v roce 2016, 
tj. ve třetím roce „nového“ programového období.

Vážení čtenáři,

Dovoluji si vám představit aktuální číslo 
Dotačních novin. Jako vždy se můžete těšit 
na přehled nejzajímavějších otevřených 
dotačních výzev. Popíšeme vám nástrahy 
nového systému pro správu dotací 
MS2014+, přečíst si můžete také, proč se 
vyplatí organizovat výběrové řízení a že se 
ve většině případů nejedná pouze o další 
byrokratickou zátěž.

Znáte nové pojmy jako integrovaná územní 
investice, komunitně vedený místní rozvoj 
nebo integrovaný plán rozvoje území? 
Se všemi těmito názvy je dobré naučit se 
pracovat, můžete díky nim získat další 
potřebné fi nance. 

Jelikož nové programové období přináší 
řadu změn také pro podnikatele, připravili 
jsme článek pro začínající a drobné 
soukromníky z vaší obce, abyste jim mohli 
kvalifi kovaně poradit.

České republice se nepodařilo naplnit cíle 
o skládkách odpadů, ke kterým se zavázala 
Evropské komisi. Jak na tento problém 
reagují první výzvy Operačního programu 
životní prostředí si můžete přečíst v článku 
Jany Valové. S informacemi o dotacích 
na ochranu přírody a krajiny ji následně 
doplňuje Lucie Tomčíková.

Evropská komise také přiměla Českou 
republiku myslet na budoucnost a nově 
tak budou poskytovány dotace na školky, 
tábory a hlídání dětí, které pro veřejný 
sektor nabízí OP Zaměstnanost.  

Příjemné čtení a pevné nervy 
s dotacemi přeje za celou 
redakci Dotačních novin 

Mgr. Luboš Novosad,
vedoucí pobočky Písek

c lubos.novosad@cyrrusadvisory.cz
b 380 425 303

Z většiny obcí dostáváme zprávy, že nové dotace a přípravu projektů začínají řešit právě 
teď, po skončení školních prázdnin. Věřím, že aktuální číslo Dotačních novin přispěje 
ke správným strategickým rozhodnutím a k získání zajímavých prostředků pro rozvoj 
vaší obce nebo města – třeba na pořádání prázdninových táborů nebo na fi nancování 
doprovodu dětí ze školy na kroužky. O těchto možnostech se můžete dočíst 
v článku kolegyně Tůmové.

Jelikož nejvíce fi nančních prostředků pro obce je připraveno v Integrovaném 
regionálním operačním programu a OP Životní prostředí, již tradičně se naše noviny 
budou točit právě kolem těchto programů. Nesmíme však zapomínat ani na další dotační 
příležitosti, které jsou jistě neméně zajímavé a je jich opravdu hodně. Pro veřejný sektor 
jich v naší aplikaci Dotační Manager při psaní článku evidujeme celkem 223. Věděli jste 
například, že nově můžete získat nejenom zvýhodněný úvěr, ale také nevratnou dotaci 
na rekonstrukci bytových domů? Naopak u dotací na zateplení nebytových prostor, 
obecních úřadů, škol či školek to vypadá, že si obce budou muset připravit více 
vlastních prostředků na spolufi nancování projektů. 

S novým obdobím přichází i nová pravidla. Některá jsou čistě pozitivní, třeba to, 
že vám na projekt zkontrolovaný poskytovatelem dotace už nebudou chodit další 
kontroly z fi nančního úřadu. Pravidla jednotlivých programů by se také měla více 
sblížit, abyste nemuseli studovat desítky protichůdných metodik. Například 
u výběrových řízení to bude jistě posun k lepšímu.

Některé nesmyslné požadavky však zůstávají a v určitých oblastech jsme bohužel 
zaznamenali i jejich zhoršení, minimálně krátkodobé. Příkladem budiž nový informační 
systém pro správu dotačních projektů z většiny operačních programů. MS2014+ 
nahrazuje již zaběhlé a fungující systémy z minulého období s cílem celkově zjednodušit 
správu dotací. Hezká myšlenka jednotného prostoru pro všechny žadatele bohužel zatím
v praxi nefunguje a zájemcům o dotace oproti minulým letům ztěžuje jejich práci.

Dotační noviny vám ale doufám práci zjednoduší. Nově jsme pro zvýšení 
čtenářského komfortu uvedli u všech autorů také jejich email a telefonní kontakt. 
Pokud vám nebude cokoliv jasné, rádi vám poradíme.

Ing. Jiří Fuchs,
předseda představenstva

c jiri.fuchs@cyrrusadvisory.cz
b 538 705 775

ÚVODNÍK
NÁZOROVÝ ČLÁNEK
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AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO OBCE A MĚSTA
V článku uvádíme aktuální přehled nejatraktivnějších dotačních příležitostí pro veřejný sektor s celorepublikovou 
působností. Uvedeny nejsou výzvy z OP Životní prostředí, o kterých se dočtete na straně 5.

PODPORA NÁKUPU TECHNIKY
A TECHNOLOGIÍ PRO LESNÍ 
HOSPODÁŘSTVÍ

Program rozvoje venkova otevírá výzvy 
z nového programového období již od 
29. 9. 2015! Podpora v rámci programu 
8.6.1 Technika a technologie pro lesní hos-
podářství je zaměřena na investice do lesní 
techniky a technologie s cílem racionalizace 
obhospodařování lesů. Příjem žádosti 
o dotaci až do výše 50 % způsobilých 
výdajů bude ukončen 12. 10. 2015.  

DOTACE NA LESNICKOU 
INFRASTRUKTURU

Program rozvoje venkova bude také od 
22. 9. 2015 do 12. 10. 2015 podporovat 
projekty týkající se rekonstrukcí 
a budování lesnické infrastruktury. 
Tyto projekty musí vést ke zlepšení kvality 
či zvýšení hustoty lesních cest. Jedná se 
o investice, které souvisejí s rekonstrukcí 
a výstavbou lesních cest včetně souvise-
jících objektů a technického vybavení. 
Podpora se poskytuje jako příspěvek 
na vynaložené způsobilé výdaje, 
a to ve výši 80 %.

LIKVIDACE ČERNÝCH SKLÁDEK 
A ŘEŠENÍ EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Dotaci z Ministerstva životního prostředí 
lze získat na projekty zaměřené na od-
stranění a rekultivaci černých skládek 
a zajištění a řešení ekologických zátěží. 
Podpořeny budou projekty, u kterých hrozí 
bezprostřední ohrožení životního prostředí 
a lidského zdraví. 

Příjem žádostí bude uzavřen 30. 9. 2015 
a maximální výše podpory na jeden projekt 
činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

PODPORA TERÉNNÍ PRÁCE

Pouze obce mohou do 30. 9. 2015 žádat 
o dotaci na výdaje spojené se zajištěním 
a realizací terénní práce v sociálně 
vyloučených romských lokalitách a dále 
lokalitách nebo komunitách, kterým 
sociální vyloučení hrozí. Žádost o dotaci 
se podává pouze na rok 2015. Výše dotace 
na jednoho terénního pracovníka činí 
maximálně 250 000 Kč. Tuto částku může 

obec obdržet při zaměstnání jednoho 
terénního pracovníka na plný pracovní 
úvazek po celý kalendářní rok.

REGIONÁLNÍ KULTURNÍ TRADICE

Dotaci zaštítěnou Ministerstvem kultury 
ČR lze získat na kulturní aktivity spojené 
s významným výročím měst a obcí, kul-
turně-historických událostí a význačných 
osobností českého původu působících 
v oblasti kultury, jejichž význam překračuje 
rámec regionu. 

První kolo příjmu žádostí bude ukončeno 
30. 9. 2015, výše podpory je maximálně 70 % 
kalkulovaných neinvestičních nákladů.

ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE: 
ČESKÁ REPUBLIKA – SASKO

I programy Evropské územní spolupráce 
začínají vypisovat výzvy z programového 
období 2014–2020 v pohraničních regio-
nech. V současné době lze podávat 
žádosti v průběžné výzvě v regionech 
Česká republika – Sasko. 

MEZI TYPY PODPOROVANÝCH 
PROJEKTŮ PATŘÍ:

 ■ PO 1 – Podpora přizpůsobení se změně 
klimatu, předcházení rizikům a řízení 
rizik – alokace 15 796 707 EUR,

 ■ PO 2 – Zachování a ochrana životního 
prostředí a podpora účinného využívání 
zdrojů – alokace 68 715 674 EUR,

 ■ PO 3 – Investice do vzdělávání, 
odborné přípravy a odborného výcviku 
k získání dovedností a do celoživotního 
učení – alokace 27 644 237 EUR,

 ■ PO 4 – Posilování institucionální 
kapacity veřejných orgánů a zúčastněných 

stran a přispívání k účinné veřejné 
správě – alokace 36 332 425 EUR.

Na programové období jsou k dispozici 
prostředky EFRR v celkové výši 
157 967 067 EUR. Ve všech prioritních 
osách je příspěvek EU max. 85 %, 
zbytek tvoří veřejné a soukromé zdroje. 
Prostředky budou vypláceny podle 
principu zpětného proplácení.

DOTACE NA ÚZEMNÍ PLÁNY

Z Integrovaného regionálního operačního 
programu mohou obce s rozšířenou 
působností získat dotaci na zpracování 
a změnu územních plánů a zpracování 
změn územních plánů. 

Míra dotace činí 90 % a datum ukončení 
příjmu žádosti je 31. 3. 2017 ve 14 hodin. 
Minimální výše celkových způsobilých 
výdajů na pořízení územních plánů je 
stanovena na 450 000 Kč, na změnu 
územních plánů 250 000 Kč.

Pokud máte zájem získat více informací 
o některé z výše uvedených výzev nebo 
chcete vědět o dalších dotačních 
možnostech pro vaše město nebo 
obec, neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Soňa Zachová,
konzultant

c sona.zachova@cyrrusadvisory.cz
b 538 705 778

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY

POKUD MÁTE ZÁJEM ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ 
O NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH VÝZEV 

NEBO CHCETE VĚDĚT O DALŠÍCH DOTAČNÍCH 
MOŽNOSTECH PRO VAŠI FIRMU,

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT 

DOTAZY@CYRRUSADVISORY.CZ

Pomáháme městům a obcím
s lepší webovou prezentací. 
Otestujeme vaše webové stránky 
a navrhneme změny, které občané ocení. 

Používáme ověřené metody. 
Podívejte se na článek o uživatelském 
testování webu Brna – střed.

Veřejně prospěšný projekt Přístupnější stát
WWW.PRISTUPNEJSISTAT.CZ 
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PROČ SE VYPLATÍ 
DĚLAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zákonem se nemusí řídit zadavatelé 
veřejných zakázek malého rozsahu 
(zakázek na dodávky nebo služby 
nedosahující částky 2 000 000 Kč, 
v případě stavebních prací 6 000 000 Kč 
bez DPH), i tak ale musí dodržet zásady 
transparentnosti, rovného zacházení 
a zákazu diskriminace. 

V mnoha případech tak není nutno 
postupovat podle zmíněného zákona 
(kromě zásad výše), přesto ale realizaci 
výběrového řízení na dodavatele 
doporučujeme. Je k tomu hned 
několik důvodů: 

UŠETŘÍTE PENÍZE, Z VÍCE 
DODAVATELŮ VYBERETE TOHO 
NEJLEPŠÍHO A NEJEFEKTIVNĚJŠÍHO

Pokud byste zakázku chtěli zadávat 
přímo a obrátili byste se na náhodného 
dodavatele, nebude jistě příliš motivován 
nabídnout vám co nejvýhodnější 
podmínky. Pokud naopak vyhlásíte 
výběrové řízení, dodavatelé začnou 
soutěžit, kdo nabídne lepší cenu, záruční 
podmínky, kvalitnější službu atd. Můžete 
předem stanovit, kterým kritériím budete 
přikládat jakou váhu – upřednostnit cenu 
nebo např. odbornost dodavatele či různou 
kombinaci hodnotících kritérií. Může 
dojít i k tomu, že se do výběrového řízení 
přihlásí dodavatel, o jehož existenci na 
trhu jste zatím vůbec nevěděli a jehož 
nabídka se ukáže jako nejvýhodnější.

KVALITNÍ POSKYTOVATEL 
PORADENSTVÍ BERE 
ODPOVĚDNOST NA SEBE

Výběrové řízení je složitý proces spadající 
do specifi cké oblasti práva a pochybení 
v jeho průběhu může mít velmi nepříjemné 
následky. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže uděluje za správní delikty spáchané 
v rámci zadávání veřejných zakázek pokuty 
ve výši až 20 000 000 Kč (případně až 40 
000 000 Kč, pokud se zadavatel deliktu 
dopustí opakovaně). Takto jsou penalizo-
vány i zdánlivě drobné nedostatky jako 
nesplnění povinností týkajících se uveřej-
nění nebo zrušení výběrového řízení 
z nedovoleného důvodu, porušení povin-
nosti archivace a mnoha dalších. 

Navíc, pokud má být veřejná zakázka 
hrazena prostředky z dotací, je 
nutno přesně dodržovat i podmínky 
jednotlivých dotačních programů. 
Při jejich porušení hrozí vracení 
dotačních prostředků, a to i v případě, 
že hodnota zakázky nedosahuje výše 
uvedených fi nančních limitů (fi nanční 
limity, u kterých zadavatel musí daná 
pravidla dodržovat, jsou mnohem nižší). 
Výjimkou není ani vracení dotace 
v plné výši. 

Když už výběrové řízení dle výše 
zmíněného zákona realizovat musíte a 
nemáte interní zkušené právníky, nabízí 
se využít odbornou pomoc. Kvalitní 
poskytovatel poradenství (tedy zástupce 
zadavatele) je na všechny „zákeřnosti“ 
systému připraven a bere na sebe 
odpovědnost v podobě pojištění, které má 
pro případy formálních a jiných pochybení 
sjednáno. Veřejný zadavatel tak může 
s klidem veškerou organizaci výběru 
dodavatele přenechat svému zástupci 
s tím, že ovšem bude moci výběrové 
řízení nastavit podle svých představ 
a potřeb, a přitom se nebude muset 
obávat potenciálních sankcí. 

KRYJETE SE PŘED BUDOUCÍMI 
POTÍŽEMI NA OBCI

Pokud by po zadání veřejné zakázky 
měl kdokoli v úmyslu napadat nebo 
kritizovat výběr dodavatele či parametry 
vysoutěženého plnění, zadavatel má po 
kvalitně provedeném výběrovém řízení 
k dispozici důkaz, že zadání zakázky 
proběhlo transparentně, nediskriminačně 
a veřejné prostředky byly vynaloženy 
efektivně, neboť byla vybrána nejlepší 
dostupná varianta řešení. 

JAK (NE)UŠETŘIT 
NA VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Prvním doporučením tedy je výběrové 
řízení realizovat i v případě, že tato povin-
nost ze zákona nevyplývá (až na případy, 
ve kterých by to bylo proti požadavku 
hospodárnosti – např. strávit desítky hodin 
práce výběrovým řízením na kancelářské 
vybavení v hodnotě 5 000 Kč se jistě příčí 
zdravému rozumu). Druhým doporučením 
je pak konzultovat vše s odborníkem, 
případně se pro účely zadávacího řízení 
nechat zcela zastoupit. 

Je však třeba vyvarovat se fi rem, které vše 
udělají levně, ale nekvalitně, a zároveň 
mají „své dodavatele“, které se snaží ve 
výběrových řízeních protlačit na vítězné 
pozice, což s sebou samozřejmě přináší 
větší náklady a horší výsledné plnění pro 
zadavatele. Nekvalitní realizace výběrového 
řízení může také znamenat výše zmíněné 
sankce ze strany Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže.

Mgr. Lenka Valentová,
konzultant výběrových řízení

c lenka.valentova@cyrrusadvisory.cz
b 380 425 303

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Obce i města jsou povinny se při zadávání zakázek (a tedy vynakládání veřejných prostředků) od určitého 
finančního objemu řídit předepsanými pravidly zákona o veřejných zakázkách.
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ZÁSTAVNÍ PRÁVO NA 
PŘEDMĚTU DOTACE

Vzali jste si na předfi nancování svého 
projektu úvěr z banky? Máte provozní či 
hypoteční úvěr? Pak vaše úvěrová smlouva 
pravděpodobně obsahuje ustanovení 
o zástavním právu nemovitosti či jiného 
předmětu ve prospěch banky. Ale pozor! 
Pokud budete žádat dotaci například z OP 
Životní prostředí, zatížení předmětu dotace 
ve prospěch jiné osoby je nepřípustné. 
Toto pravidlo se týká nejen přímo 
předmětu, na který vám byla přidělena 
dotace, ale také pozemku či budovy, 
ve které je předmět dotace umístěn, 
pokud je s touto budovou pevně spjat.

A jak tuto situaci řešit, když zástavní 
právo je zcela běžnou praxí a banky 
vám bez něho fi nance nepůjčí? V prvé 
řadě co nejdříve, ideálně ještě před 
vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Doporučujeme bez zbytečného odkladu 
informovat o této záležitosti právníka 
projektu, a to hned poté, kdy došlo 
v systému MS 2014 ke změně stavu 
projektu na „Žádost o podporu splnila 
formální náležitosti a podmínky 
přijatelnosti“. Pokud jste ekonomicky 
stabilním žadatelem nebo v případě 
dostatečné jistoty, že právní zatížení 
předmětu podpory neohrozí plnění 
účelu projektu, Státní fond zpravidla 
udělí výjimku. 

Podobná pravidla v minulosti platila 
i v jiných programech – například PRV, 
IOP, OP Rybářství. Zástava na majetek 
získaný dotací bude v PRV 2014 – 2020 
možná, pokud se jedná o zástavu 
na získání úvěru k fi nancování projektu. 
Musí být ale opět odsouhlasena 
poskytovatelem dotace.

Ing. Šárka Kmentová,
konzultant výběrových řízení

c sarka.kmentova@cyrrusadvisory.cz
b 210 028 453

POHLEDEM 
PRÁVNÍKA

5

DOTACE NA 
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Pro sběr bioodpadu platí povinnost 
zajištění sběrného místa alespoň v období 
od 1. dubna do 31. října každého roku.
Tato novela byla přijata ve velmi krátkém 
čase, protože České republice hrozí v roce 
2015 sankce ze strany Evropské komise. 
Důvodem je, že nebyl naplněn cíl 
o skládkách odpadů, odklonění biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů 
o 50 % v porovnání s rokem 1995. 
Ministerstvo životního prostředí mělo 
přijetím novely ukonejšit Evropskou 
komisi a vyslat vůči ní jasný signál 
o snaze problematiku řešit, jakožto 
polehčující okolnost. 

Vzhledem k výše uvedenému si je 
Ministerstvo životního prostředí 
samozřejmě vědomo faktu, že obce měly 
poměrně krátký čas připravit se na plnění 
nového nařízení. Právě to je také důvodem, 
proč jsou první výzvy v Operačním 
programu Životní prostředí 2014 – 2020 
zaměřeny na podporu sběru separovaného 
odpadu a podporu zpracovatelských 
kapacit pro biologicky rozložitelný 
odpad v obcích. 

OBCE ČI SPOLEČNOSTI V JEJICH 
100% VLASTNICTVÍ MOHOU AŽ 
DO 13. 11. 2015 ŽÁDAT AŽ O 85% 
DOTACI Z 1,5 MILIARDOVÉHO 
BALÍKU URČENÉHO K FINANCOVÁNÍ 
NÁSLEDUJÍCÍCH ZÁMĚRŮ:

 ■ Pořízení sběrných nádob pro separaci 
biologicky rozložitelných odpadů (BRO), 
plastů, papíru, skla, kovů, textilu, 
nápojových kartonů a objemného odpa-
du – není možno pořídit svozovou ani 
manipulační techniku, v odůvodněných 
případech může být součástí projektu 
pořízení lisu či lisovacího kontejneru. 

 ■ Výstavba, vybavení či modernizace 
sběrných dvorů – jedná se např. 
o štěpkovače, drtiče, manipulační 
techniku (nesmí vyjíždět mimo areál 
SD), kamerový systém, počítačovou 
evidenci, nádoby, kontejnery, váhy 
apod., které jsou určeny k manipulaci 
a lepšímu uskladnění přijatého 
odpadu, nemají sloužit k jeho dalšímu 
materiálovému zpracování.

 ■ Výstavba, vybavení či modernizace 
kompostáren pro příjem BRO 
z nezemědělské činnosti – způsobilým 
žadatelem v této podoblasti jsou rovněž 
podnikatelské subjekty. V této výzvě 
nelze podpořit komunitní a malá 
zařízení. Důležitou podmínkou je 
zajistit využití výstupu z kompostárny 
na ZPF, a to ve výši min. 50 % celkového 
objemu. Proto nebude možno žádat 
o podporu mimo režim veřejné podpory. 
Další podmínkou je, že minimálně 
30 % vsazky do kompostárny musí 
tvořit biologicky rozložitelné 
komunální odpady (BRKO). 

Pro úspěšný zisk dotace je vždy klíčové 
nastavení projektu a nejinak je tomu 
i v novém dotačním období, které 
právě odstartovalo. 

Jednou z hlavních podmínek pro akceptaci 
dotačních projektů z oblasti odpadového 
hospodářství je navýšení kapacity stávají-
cího systému. Ze zkušenosti však musíme 
všem žadatelům doporučit, aby projekty 
nastavovali reálně a objemy odpadů, 
s nimiž bude v rámci projektu ročně 
nakládáno, zbytečně pro účely získání 
dotace nenadsazovali. Mohou mít 
následně problém např. s prokazováním 
monitorovacích indikátorů.

Správně optimalizovaný projekt 
takovéto nadhodnocení pro svůj 
úspěch vůbec nepotřebuje. Pokud máte 
dotační záměry spadající do výše uvede-
ných oblastí, ale zatím si na svět dotací 
sami netroufáte nebo byste se rádi poradili, 
neváhejte mě kontaktovat.

Mgr. Jana Valová,
vedoucí týmu Životní prostředí

c jana.valova@cyrrusadvisory.cz
b 210 028 451

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V loňském roce prošla sněmovnou novela zákona o odpadech, která ukládá obcím povinnost 
zajistit místa pro oddělený sběr složek komunálního odpadu, a to minimálně nebezpečných 
odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. 
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NOVÉ DOTACE NA ŠKOLKY, 
TÁBORY A HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Extrémní nedostatek volných míst ve školkách přiměl Evropskou komisi zakročit a nařídit České 
republice několikanásobné navýšení zařízení pečujících o děti v předškolním a školním věku.

JAKÉ PROJEKTY BUDOU PODPOROVÁNY 
V OBLASTI PŘÍRODY A KRAJINY?
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo první výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí pro dotační období 
2014 – 2020. Pro prioritní osu 4, zabývající se ochranou a péčí o přírodu a krajinu, je v prvních výzvách vyčleněno okolo 
2,9 miliard korun. Výzvy jsou nyní otevřeny do 14. 10. 2015. Další vlna se očekává v březnu 2016.

Obce, města a organizace jimi zřizované 
mohou získat 95% dotaci na zřízení dětské 
školky, příměstské tábory a jiné formy 
hlídání dětí. Dotace na péči o děti do 
12 let uvolní ruce pracovně zaneprázdně-
ným rodičům a pomůže jim lépe skloubit 
práci a péči o rodinu. Jedná se o historicky 
první příležitost čerpat dotace z Evropské-
ho sociálního fondu ČR na péči o děti 
v tak velkém rozsahu.

V roce 2016 bude vhodná doba na realizaci 
projektu. Dotaci je možné získat na dva 
roky provozu uvedených aktivit. V praxi 
tedy až do roku 2018 budete moci podporo-
vat děti do 12 let a jejich rodiče.

Od 21. 8. 2015 jsou přijímány žádosti na 
pořádání příměstských táborů, doprovodů 
dětí ze školy na kroužky, hernu či hlídaní 
dětí navštěvujících 1. stupeň základní školy. 
Chcete-li využít mimořádnou příležitost, 

V novém období lze získat dotace na 
řadu projektů podporující udržitelnost 
a stabilitu kulturní krajiny pro další 
generace. Ve zvláště chráněných územích 
mohou vznikat projekty na zachování 
a zlepšení stavu předmětu ochrany 
a budování návštěvnické infrastruktury. 
Bude možno stavět i návštěvnická 
střediska, jejich vznik však musí být 
zanesen v plánech péče o dané území. 
Dalším často realizovaným záměrem 
je výsadba stromů, jak liniová 
tak skupinová, zde je nutné držet 
se tradičních druhů stromů. 

Novinkou v tomto období je podpora 
obnovy historické cestní sítě, aby 
se zajistila průchodnost krajinou. 
Důležitou podmínkou je budovat 
tyto cesty nezpevněné. 

doporučujeme se zúčastnit první výzvy, 
protože není jisté, že obdobný titul bude 
vyhlášen i v dalších letech.

OPZ 2014 – 2020 navazuje přímo na OP 
LZZ 2007 – 2013. Podmínky a pravidla 
se změnily pro nové období. V mnoha 
ohledech je situace pro žadatele výhodnější. 
Nevýhodou je bezesporu povinná 
spoluúčast ze strany obcí ve výši 5 %. 

V případě všech aktivit péče o děti 
bude možné spoluúčast kompenzovat 
prostřednictvím poplatků od rodičů. 
Služba však neslouží ke generování zisku 
a je možné přijímat poplatky jen do 
výše povinné spoluúčasti. 

Mgr. Stanislava Tůmová,
konzultant 

c stanislava.tumova@cyrrusadvisory.cz
b 538 705 774

Nezbytným prvkem v krajině je 
samozřejmě také voda. I nyní budou 
poskytovány dotace na budování a obnovu 
tůní, mokřadů a rybníčků. Ty by měly 
poskytovat nejen akumulační funkci, 
ale především ekologickou, např. vytvářet 
prostředí pro vzácné druhy, zachovávat 
přírodní charakter a podporovat volný 
pohyb organismů v krajině. Projekty na tzv. 
územní systémy ekologické stability budou 
podpořeny až do 100 % celkových nákladů. 
To vypovídá i o jejich nesporné důležitosti 
v krajině.  Jedná se o prvky zelených pásů 
a dostatečně velkých ploch, které poskytují 
možnost existence přirozených společenstev 
rostlin a živočichů. Podporovány budou 
samozřejmě i revitalizace niv a toků, tyto 
záměry však musí být uvedeny v plánech 
povodí. Přímo v obcích bude možné opět 
získat dotaci na zakládání parků, sadů, 

alejí, lesoparků a remízků. Žádosti se 
mohou vztahovat také na ošetření stávající 
zeleně. Jako doplňující prvky bude možné 
zakládat přírodní tůňky a mokřady. 

Podporovány budou projekty již od 250 000 
korun rozpočtových nákladů, vzhledem 
ke složitosti celého dotačního procesu 
je však vhodné si malé projekty vést ve 
vlastní gesci. Doporučuje se všechny 
projekty konzultovat s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny, která je pro tuto osu 
zprostředkujícím subjektem pro příjem 
a hodnocení žádostí.  

Mgr. Lucie Tomčíková,
konzultant 

c lucie.tomcikova@cyrrusadvisory.cz
b 777 484 896

PODPORA PÉČE O DĚTI

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Pokud se v dotacích vyznáte, nový 
systém vám bude nejvíce připomínat 
Benefi t 7, ve kterém se administrovaly 
dotace z OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
nebo například Integrovaného 
operačního programu.

V minulém programovém období bylo 
informačních systémů opravdu hodně. 
Pro sladění pravidel a zjednodušení práce 
žadatelů i řídících a kontrolních orgánů
bylo rozhodnuto o vytvoření nového 
jednotného systému pro správu projektů 
z většiny programů. Po dvou měsících 
provozu však nemůžeme říci, že byl tento 
záměr naplněn. A jaké jsou naše 
dosavadní zkušenosti? 

MS2014+ nahradil veškeré stávající 
systémy jako je Benefi ll, Benefi t 
a eAccount. Jediní, kteří nebudou tento 
systém využívat, jsou zemědělci. 
Ti k administraci budou dále používat 
Portál farmáře. Žadatelům má odpadnout 
nutnost učit se nové postupy pro podávání 
žádostí v odlišných systémech. Ale je 
to vůbec pravda? Obáváme se, že 
v současné době tomu tak není. Pokud 
se člověk snaží vyplňovat systém MS2014+ 
„intuitivně“, standardně bývá jeho 
odpověď vyhodnocena jako chybná. 

Systém nabízí stále stejná pole k 
vyplňování, což by se na první pohled 
mohlo jevit jako zjednodušení. Opak je 
ale pravdou. Například každá aktuálně 
vyhlášená výzva z programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost má 
zveřejněný návod, jak vyplňovat jednotlivá 
pole v žádosti. A takovýchto manuálů je 
celkem 11. Žadatel stejně musí, ať už na 
začátku, nebo na konci vyplňování, 
otevřít potřebný manuál a vyplněnou 
žádost zkontrolovat. Uživatelskou příručku 
pro vyplňování žádostí zveřejnil i OP 
Životní prostředí. Při podávání žádostí 
o podporu z tohoto programu jsou 
i v systému MS2014+ vyplňovány stejné 
informace jako například v OP PIK. 
Ale i tak nezbude žadateli nic jiného než 
si tuto příručku nastudovat. 

Další „nástrahou“ systému jsou povinné 
a nepovinné položky. Ač by se na první 
pohled mohlo zdát, že odlišnost těchto 

položek je naprosto zřejmá, bohužel tomu 
tak není. Již několikrát se nám stalo, že 
jsme byli vyzváni k doplnění chybějících 
informací u údajů označených jako 
nepovinné pole. 

Systém dále neumí vyřešit problém, 
pokud místo realizace projektu nemá číslo 
popisné ani číslo orientační. V rozbalovací 
nabídce je vždy seznam adres s konkrétním 
číslem popisným. Zcela tam však chybí 
možnost výběru „bez čísla popisného“. 
A jak má takovou situaci žadatel vyřešit? 
Dle vyjádření řídících orgánů 
je doporučeno, aby se adresa místa 
realizace nevyplňovala a aby byla 
vložena speciální příloha, ve které 
bude uvedeno parcelní číslo. 

Tím, že je systém MS2014+ určen pro 
široké spektrum žadatelů, působí až 
neefektivně rozsáhle – cíle veřejné podpory 
pro obce jsou často velmi odlišné od cílů, 
kterých má být dosaženo v rámci podpory 
soukromých podniků. Různí žadatelé 
tedy musí dokládat odlišné informace. 
Výsledkem pak je, že jsou v systému 
některé moduly pro někoho poněkud navíc.

Systém MS2014+ sliboval i absenci 
podávání příloh ve fyzické podobě. 
Žadatel měl veškeré potřebné materiály 
podávat elektronicky. Již teď je však 
známo, že objemnější přílohy například 
v OP Životní prostředí budou muset být 
v papírové podobě dodávány na 
krajská pracoviště. 

Další nedostatek spatřujeme v neexistující 
lince podpory, na kterou by se žadatelé 
mohli obracet s případnými potížemi při 
vyplňování žádosti. Je sice pravda, 

že v současné době mohou žadatelé 
využívat technickou podporu Informač-
ního systému IS KP14+ prostřednictvím 
emailu ms14.help.tech@mmr.cz, rozhodně 
byste však neměli očekávat, že odpověď 
na váš dotaz obdržíte do 24 hodin. 
Čekání na odpověď samozřejmě 
oddaluje podání žádosti. 

Všechny tyto vlastnosti mohou snadno 
způsobit, že žadatelé bez zkušeností mohou 
být při vyplňování žádosti o podporu zcela 
zmateni a v horším případě může být 
jejich žádost zbytečně zamítnuta.

Systém má v současné době řadu 
nedostatků. Přesto však doufáme, 
že v průběhu času budou tyto problémy 
postupně odstraňovány a dojde k naplnění 
původního záměru. V případě podávání 
prvních žádostí doporučujeme vyčlenit 
si na vyplňování MS2014+ dostatečnou 
časovou rezervu a obrnit se trpělivostí.

Ing. Alžběta Klimešová,
konzultant

c alzbeta.klimesova@cyrrusadvisory.cz
b 538 705 750

MS2014+:
NOVÝ SYSTÉM PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE
Monitorovací systém MS2014+ je informační systém, prostřednictvím kterého se předkládají žádosti o dotaci do většiny českých 
programů financovaných ze strukturálních fondů. Tragikomické je, že tento systém má být hrazen z evropských prostředků, 
ale protože Ministerstvo pro místní rozvoj pravděpodobně pochybilo při výběru dodavatele, nebude zřejmě možné dotaci proplatit.

A JAKÉ JSOU 
VAŠE ZKUŠENOSTI 
SE SYSTÉMEM MS2014+? 

PODĚLTE SE S NÁMI. NAPIŠTE NA 
DOTAZY@CYRRUSADVISORY.CZ
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DOTACE PRO PODNIKATELE
VE VAŠÍ OBCI
Často se setkáváme s tím, že jsou zastupitelé dotazováni na dotační možnosti nejen pro komunální investice, 
ale také na podpory pro živnostníky a menší podnikatele z jejich obce nebo městské části. Pro tyto účely jsme 
připravili článek s představením základních dotačních příležitostí.

DOTACE PRO SOUKROMÝ SEKTOR

Na začátek je nezbytné říci, že výrobní 
podniky v malých obcích už není možné 
dotovat z Programu rozvoje venkova. 
Na druhou stranu, na dotace mohou 
nově dosáhnout i začínající podnikatelé 
z větších obcí a měst. Do konce října je 
totiž otevřený program Technologie, ve 
kterém mohou žádat podnikatelé (fi rmy 
i OSVČ) s nejvíce – devíti zaměstnanci 
a s maximálně tříletou účetní historií. 
Dotaci lze získat na stroje, nářadí 
a vybavení dílen (např. soustruhy, frézky, 
vrtačky, svářečky atp.). Dotace není určena 
na stavební úpravy, ale pouze pro strojní 
a technologické vybavení.

Podpořeny budou projekty s celkovým 
rozpočtem do 500 tisíc Kč, dotace se 
poskytuje ve výši 45 %, maximálně 
tedy 225 tisíc Kč.

Prakticky není proces získání dotace 
v tomto programu náročný, je však vhodné 
dát si pozor na některá možná úskalí. 
Žadatelé by měli mít na paměti, že nakou-
pit stroje (nebo i podepsat smlouvu 
s dodavatelem) mohou až po podání 
žádosti. Ta se podává pouze elektronicky 
(nikam tedy nemusíte posílat stohy papíru). 
Protože se jedná o relativně malé zakázky, 
není třeba vybírat dodavatele ve výběrovém 
řízení. Dodavatele vybírá žadatel pouze 
na základě průzkumu trhu, který se 
dokládá přiložením tří nabídek od 
potenciálních dodavatelů.

Jeden žadatel může podat až čtyři žádosti 
o podporu. Celkově tak můžete získat pod-
poru až 900 tisíc Kč na projekt o rozpočtu 
2 miliony Kč. Dodavatel takového zařízení 
by však už musel být vybrán na základě 
výběrového řízení.

Zajímavostí tohoto programu je, že 
o podporu mohou žádat i stavební fi rmy, 
které se v minulosti o podobnou dotaci 
ucházet nemohly. I pro ně však platí pod-
mínka stanoveného maximálního počtu 
zaměstnanců a existence podniku nejdéle 
3 roky. Dotovat lze investice do běžného 
vybavení kromě staveb a silničních vozidel.

Místním zemědělcům můžete tradičně 
doporučit Program rozvoje venkova, 
který poskytuje dotace na výstavbu nebo 
rekonstrukci chlévů, stájí, skladů pro 
krmiva a steliva, dále pak na výstavbu 
a rekonstrukci skleníků, fóliovníků, 
kontejneroven včetně souvisejících 
technologií a technologií pro živočišnou 
i rostlinnou výrobu. Dotaci mohou získat 
ve výši až 60 % z vynaložených výdajů 
a první žádosti o podporu bude možné 
podávat již od 29. září 2015. 

Program rozvoje venkova bude rovněž 
podporovat začínající zemědělce, kteří 
mohou získat až 45 tisíc EUR do začátku 
jejich podnikání. Prostředky je možné 
využít především na investice do zeměděl-
ských staveb a technologií pro rostlinnou 
a živočišnou výrobu, dále na pořízení 
speciálních mobilních strojů pro zeměděl-
skou výrobu (vyjma traktoru), ale také na 
nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, 
ovcí, koz, drůbeže, králíků nebo koní). 

V neposlední řadě umožní tento program 
čerpat podporu pro oblast agroturistiky 
podnikatelům, jejichž příjem ze země-
dělské činnosti bude tvořit alespoň 30 %. 
Dotaci bude možné konkrétně využít na 
rekonstrukci, přestavbu, modernizaci nebo 
výstavbu penzionu včetně restaurace 
a vybavení kuchyně. Dotaci lze uplatnit 
i na úpravu povrchů, vybavení, úpravu 
okolní zeleně atd.

Projekty by měly být šetrné k životnímu 
prostředí a měly by počítat se zaměstnáním 
lidí žijících na venkově.

Maximální míra dotace na rozvoj 
cestovního ruchu je 45 % z vynaložených 
výdajů, respektive až 4,5 mil. Kč. 
Vzhledem k tomu, že z žádných dalších 
programů již není možné cestovní ruch 
dotovat, lze předpokládat velký zájem 
ze strany žadatelů.

Článek uvádí jen základní dotace 
z evropských programů. Další dotace 
mohou začínající podnikatelé získat 
například od krajských úřadů, 
z programů na podporu sociálního 
podnikání a dalších. Pro konkrétní 
posouzení možností se na nás můžete 
kdykoliv obrátit.

OPPIK  Ing. Michal Dufek,
konzultant 

c michal.dufek@cyrrusadvisory.cz
b 538 705 730

PRV  Jakub Heidlberk, BA (Hons),
konzultant 

c jakub.heidlberk@cyrrusadvisory.cz
b 538 705 736
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INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE (ITI)
ITI je jedním z nových integrovaných nástrojů, které budou využívány v programovém období 2014 – 2020 pro získávání 
finančních prostředků z operačních programů EU. Z tohoto nástroje mohou nejen města a obce získat významnou sumu 
finančních prostředků určených k financování aktivit sloužících k jejich rozvoji.

Nástroj ITI je určen pro rozvoj metropo-
litních oblastí, kterých je v České republice 
defi novaných sedm, a to pražská, brněnská, 
ostravská, plzeňská, hradecko-pardubická, 
ústecko-chomutovská a olomoucká, které 
zahrnují jádrové oblasti regionů a jejich 
funkční zázemí.

Hlavní výhodou nového nástroje je naplá-
nování a rezervování fi nančních prostřed-
ků pro integrované projekty s významným 
dopadem na defi nované území v rámci 
aglomerace. Finanční prostředky budou 
čerpány z více operačních programů EU, 
čímž budou podporovány jak investiční 
projekty, tak projekty neinvestiční povahy. 
Žadateli nebudou pouze města a obce, 
ale rovněž další zapojené subjekty 
(např. dopravní podniky, 
univerzity, NNO apod.). 

Žadatelé budou při plánování svých pro-
jektů vycházet z tzv. Integrované strategie, 
kterou si každá aglomerace zpracovává 
samostatně, za účasti měst, obcí a dalších 
subjektů v regionu. Jednotlivé integrované 
strategie vychází z defi novaných priorit, 
na které budou v příštích letech zaměřeny 
investice z fondů EU. Jsou zde stanoveny 
specifi cké cíle, kterých chtějí jednotlivé 
aglomerace při naplňování indikátorů 
dosáhnout. Tyto specifi cké cíle se obvykle 
týkají dopravy a mobility, kvality životního 
prostředí, výzkumu a školství a odvíjí se ze 
specifi ckých cílů jednotlivých operačních 
programů, se kterými jsou provázány. 
Aktuálně jsou tyto dokumenty dokončovány 
a na podzim tohoto roku bude vyhlášena 
výzva pro předkládání integrovaných 
strategií, které budou hodnoceny ze 

strany MMR a příslušných řídících orgánů. 
Zpracovatelé integrovaných strategií 
měli možnost žádat o dotaci na jejich 
zpracování z OP Technická pomoc 
a téměř všichni toho využili.  

V rámci každého operačního programu 
jsou vymezeny prostředky pro realizaci 
projektů ITI. Výzvy budou vyhlašovány 
odděleně – tzn. pro předkládání integro-
vaných projektů naplňujících integrované 
strategie. Tyto projekty budou navazovat 
na specifi cké cíle vyhlášené v jednotlivých 
výzvách a výhodou pro žadatele je, že 
budou mít konkurenty pouze v rámci 
aglomerací, čímž se zvýší pravděpodobnost 
získání dotace. Vyhlášení prvních výzev 
k předkládání žádostí o dotaci je plánováno 
na první kvartál roku 2016 a žádosti budou, 
stejně jako v operačních programech, 
odevzdávány elektronickou formou přes 
aplikaci ISKP 2014+. Jedny z prvních 
výzev jsou očekávány v rámci Integrova-
ného regionálního operačního programu 
(IROP). Výše dotace bude vycházet 
z programových dokumentů jednotlivých 
operačních programů.

Očekává se, že se zapojí převážně velká 
města v aglomeraci a obce tvořící jejich 
funkční zázemí. Pro malé obce a na venkov 
budou proudit fi nanční prostředky pro-
střednictvím komunitně vedeného místního 
rozvoje (CLLD), který slouží k lepšímu 
zacílení podpory na místní potřeby daného 
venkovského území. Přispívá také k rozvoji 
spolupráce aktérů na místní úrovni, reali-
zován bude prostřednictvím MAS. 

Novým nástrojem programového období 
2014–2020 je také Integrovaný plán rozvoje 
území, na základě kterého opět směřují 
fi nanční prostředky do předem určených 
jádrových měst a jejich spádového 
území. Jedná se o města Jihlava, Zlín, 
České Budějovice, Liberec/Jablonec, 
Karlovy Vary a Mladá Boleslav. Tento ná-
stroj funguje na podobném principu 
jako nástroj ITI; tzn. podmínkou je také 
zpracování integrovaných strategií.

Důležité je podotknout, že projekty 
v území by měly vytvářet tzv. synergický 
efekt, tj. například projekt realizovaný 
v jádrovém městě bude mít pozitivní 
dopad i na zázemí města.  

Lze tedy říci, že část fi nančních prostředků 
určených pro individuální projekty zpraco-
vávané v rámci operačních programů bude 
přesunuta na fi nancování projektů v rámci 
ITI, CLLD a IPRÚ. Alokace na individuální 
projekty je sice o něco snížena, avšak nově 
máte možnost získat podporu právě z již 
zmíněných integrovaných nástrojů, ať už 
jste členy místní akční skupiny či 
městem/obcí, která je podporována 
v rámci aglomerace. Aktivní účast již 
při zpracování strategií a následných 
jednání v rámci pracovních skupin vám 
jistě může pomoci při vhodném výběru 
plánovaných investic na území vaší obce.

Ing. Natálie Jarušková,
konzultant

c natalie.jaruskova@cyrrusadvisory.cz
b 210 028 454

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 – 2020
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ZŮSTAŇTE S NÁMI 
VE SPOJENÍ

Dotace z EU – Dotacni.info @Dotacni kanal – jediný kanál, kde dotace nekončí

W W W.DOTACNI-NOVINY.CZ

2000 UŽIVATELŮ UŽ VYZKOUŠELO DOTAČNÍ MANAGER

STAČÍ TAK MÁLO 
A MÁTE  VŠECHNY 
DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI
POD KONTROLOU

CO ZÍSKÁTE
+ NEJVĚTŠÍ DATABÁZI DOTAČNÍCH VÝZEV V ČR

+ OSOBNÍHO KONZULTANTA, KTERÝ ROZUMÍ
    VAŠIM POTŘEBÁM

+ PROFIL NA SPRÁVU PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

+ PŘÍSTUP K CENNÝM DOKUMENTŮM

WEBOVOU APL IK ACI  DOTAČNÍ MANAGER V Y ZKOUŠE JTE ZDARMA!  W W W.DOTACNI . INFO/MANAGER-DEMO

inzerce

POMŮŽEME VÁM
ZÍSKAT DOTACI

NAŠE SLUŽBY JSOU PROVĚŘENÉ
STOVKAMI ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. 

Kontaktujte nás pro nezávaznou nabídku

Zelená linka 800 443 300

dotazy@cyrrusadvisory.cz

POSOUZENÍ DOTAČNÍCH 
MOŽNOSTÍ ZDARMA

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
O DOTACI

SCHVÁLENÍ PROJEKTU
A PŘIZNÁNÍ DOTACE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA DODAVATELE

REALIZACE 
A UDRŽITELNOST
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Výběr dodavatele musí
být transparentní, nediskriminační a dodržovat rovný přístup. 
Zadavatel je mimo jiné povinen dodržovat: (i) ustanovení Smlouvy 
o fungování Evropské unie o volném pohybu zboží (čl. 28-30 SFEU), 
svobodě usazování (čl. 49 SFEU) a volném pohybu služeb (čl. 56 SFEU), 
zákazu diskriminace (čl. 18 a 19 SFEU); (ii) veškeré příslušné právní 
předpisy a zásady práva EU, jež mají přímý účinek na právní řád ČR
a/nebo byly transponovány předpisem vnitrostátního práva ČR.

JSTE SI JISTÍ,
ŽE TO ZVLÁDNETE SAMI?

Jsme odborníci na výběrová řízení se specializací na projekty dotované z fondů EU.
Provedeme vás celým procesem organizace výběrového řízení. 

Profesionální tým společnosti EU LEGAL ADVISORY velmi rychle a v souladu se všemi 
předpisy posoudí výběrové řízení, stanoví optimální postup a nastaví podmínky tak,

aby nabídky podané uchazeči o zakázku maximálně odpovídaly potřebám zadavatele. 

Znalosti a zkušenosti
Vyznáme se ve složitém systému 
metodik, zákonů a judikatury. 
Máme zkušenosti s organizací 
výběrových řízení pro řadu
velkých fi rem i měst.

Naše služby pokrývají výběrová 
řízení k projektům z celého
spektra operačních programů
EU i národních programů.

Jen za poslední rok jsme realizovali 
výběrová řízení s celkovou 
předpokládanou hodnotou 
přesahující 150 milionů korun!

Garance
Jsme si dobře vědomi, že výběrové 
řízení je přísně formální proces
a každé, byť jen potenciální, poruše-
ní pravidel může být sankcionováno.

Naše společnost disponuje 
pojištěním odpovědnosti za právně 
bezchybné výběrové řízení
a realizaci projektů.

Zajistíme dodržení všech
termínů a povinností zadavatele 
včetně souladu s podanou
žádostí a v návaznosti na další
kroky projektu. 

  NEDĚLÁME NIC BEZ VAŠEHO
VĚDOMÍ A SOUHLASU.

VŠECHNY KROKY DŮKLADNĚ 
KONZULTUJEME SE ZADAVATELEM, 

POSKYTOVATELEM PODPORY
 A VŠEMI DOTČENÝMI

ORGÁNY.

www.vyberove-rizeni.info
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