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140 MILIARD NA PODPORU
ČESKÝCH PODNIKATELŮ
Po hubených letech se čeští podnikatelé konečně dočkají pořádné fi nanční injekce. 
Na konci dubna bylo totiž vyhlášeno 11 výzev z operačního programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost, v rámci kterých bude rozdělena celá čtvrtina 
alokace určené pro programové období 2014–2020!

Vážení čtenáři,

právě v rukou držíte další číslo 
Dotačních novin plné zajímavých 
informací. Jak můžete vidět 
v našem obsahu, také dotační pole 
se nám zazelenalo a objevily se 
nové příležitosti fi nancování z fondů 
Evropské unie. Na konci dubna bylo 
zveřejněno 11 výzev pro podnikatele, 
a tím prakticky odstartováno nové 
programové období. Podle našich 
zjištění nebudou alokace pro výzvy 
rozloženy v celém programovém 
období rovnoměrně. Pro příklad 
program Nemovitosti má už v tomto 
prvním roce zpřístupněných 50 %
z celkové přislíbené částky.  
Znamená to, že je více než výhodné 
podat si žádost už nyní, kdy je 
prostředků dostatek a samozřejmě
i větší pravděpodobnost na
získání dotace. 

Jiří Fuchs, ředitel CYRRUS ADVISORY, 
na úvod zmiňuje několik praktických 
rad, které je dobré mít na paměti jako 
potenciální žadatel. Dále se dočtete
o právě otevřených výzvách a jako 
téma čísla jsme připravili velký 
přehledový článek o dotačních 
příležitostech pro potravinářské 
podniky a zemědělce. Jednoduše 
zjistíte, na co máte možnost čerpat 
prostředky z fondů, o jak velké 
projekty se ucházet a kolik peněz 
bude vyhrazeno. 

Samozřejmostí jsou už zavedené 
rubriky Pohledem právníka a článek-
reportáž o úspěšně realizovaném 
projektu. Tentokrát opravdu
výživné čtení z prostředí pivovaru. 

Na závěr bych vás rád pozval
k přečtení rozhovoru s paní
Olgou Letáčkovou, náměstkyní
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  

 

Za celou redakci přeji
inspirativní čtení,

Tomáš Arnot,

šéfredaktor Dotačních novin

Pro podnikatelský sektor se z hlediska dotací jedná o zprávu roku. Proto se tomuto 
tématu bude věnovat i převážná část našich Dotačních novin.

O jednotlivých programech se dočtete na následujících stránkách. V úvodu si dovolím 
uvést drobná doporučení, která, věřím, pomohou při strategickém plánování vašich 
investic.

 ■ Standardní míra dotací je 25 % pro velký podnik, 35 % pro střední, 45 % pro malý. 
Například v programu Potenciál zaměřeném na budování výzkumných center však 
mohou všechny typy subjektů získat 50% míru dotace. V jiných programech může být 
podpora i vyšší, proto dopředu nikdy nepropadejte skepsi z nižší míry dotace, než na 
jakou jste byli zvyklí v minulých letech. Prostudujte si detailně dané výzvy nebo se nás 
neváhejte zeptat.

 ■ Celkově je v programu OPPIK připraveno asi 140 miliard korun (záleží na kurzu eura), 
jedná se tak o vyšší částku než měli podnikatelé k dispozici v minulých letech! Je však 
třeba říci, že z předcházejícího programu (OP PI) jsme zatím nevraceli ani korunu, 
bylo dost kvalitních projektů a evropské dotace se podařilo vyčerpat. Určitě tedy 
doporučujeme přípravě žádosti věnovat maximální pozornost a připravit ji lépe než 
vaši konkurenti.

 ■ V některých programech budou žádosti hodnoceny průběžně, v jiných všechny 
projekty dohromady. Rovněž počítejte se stop stavem pro přijímané žádosti, například 
v Úsporách energií má být příjem zastaven při podaných žádostech za 8 miliard korun. 
Stejně jako v posledních kolech programu OPPI 2007–2013 tedy nenechávejte podání 
žádostí na poslední chvíli.

 ■ Na podporu rekonstrukce výrobních objektů jsou pro dané programové období 
vymezeny 4 miliardy korun. Celé 2 miliardy jsou však určeny pro první výzvu, a je 
tak žádoucí snažit se projekty připravit co nejdříve, v dalších výzvách už bude šance 
logicky nižší. Na druhou stranu se již dnes počítá, že výzvy z programu OPPIK budou 
vyhlašovány až do roku 2022.

 ■ V oblasti energetických úspor jsou podporovány nové směry, jako je například 
úspornější osvětlení. Tento program navíc není určen pouze pro výrobní podniky, ale 
v podstatě pro všechny společnosti, které by rády uspořily na fakturách za energie. V 
prvním kole je připraveno 5 miliard korun. Velmi zajímavá je také míra podpory, která 
dosahuje až 65 % z investovaných nákladů.

 ■ Pozor si musí dát velké podniky (zjednodušeně ty s více než 250 zaměstnanci). 
V některých programech bude na jejich podporu vyhrazena pouze ¼ celkových 
zdrojů, proto je důležité, aby tito žadatelé nepodcenili přípravu před podáním 
žádosti a podali ji hned v prvních dnech otevření výzvy

Takto bych mohl dlouze pokračovat, ale to by nám nestačily ani celé Dotační noviny. 
Celkově se dá říci, že program OPPIK nabízí obrovské množství příležitostí pro rozvoj 
českých podniků. Na podporu podnikatelských záměrů je možné využít také další 
dotační programy. S informacemi je však potřeba pracovat strategicky, abyste zajímavé 
typy podpory co nejlépe využili.

Ing. Jiří Fuchs,

předseda představenstva
CYRRUS ADVISORY, a.s.

ÚVODNÍK
NÁZOROVÝ ČLÁNEK

S TÍM VŠÍM JSME PŘIPRAVENI VÁM POMOCI. 

Dotační možnosti vám rádi a bezplatně zhodnotíme.
Pokud budete chtít maximalizovat šance na získání a proplacení

dotace, máme připraven ten nejlepší tým konzultantů a právníků,
kteří vám s projekty ochotně poradí.
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AKTUÁLNÍ VÝZVY
PRO FIRMY A PODNIKY
Přečtěte si, na co aktuálně můžete od roku 2015 čerpat dotace. Podnikáte v zemědělství a účastníte 
se veletrhů? Nyní můžete získat podporu na marketing a propagaci. Možná také začínáte podnikat 
nebo rozjíždíte svůj startup, pro vás jsou pak připravené granty na tvorbu aplikací.
Výzev je však mnohem více. Dozvíte se o nich v našem článku.

PODPORA MARKETINGU
A PROPAGACE NA VELETRZÍCH

Kdo může žádat o dotaci:
Fyzické a právnické osoby podnikající
v resortu zemědělství a zpracovávání
zemědělských produktů.

Příjem žádostí:
Do 31. 8. 2015.

Do nákladů můžete zahrnout:
Nájem výstavní plochy bez vybavení, 
cestovní náklady a registrační poplatek 
subjektům účastnícím se české národní 
expozice organizované pod záštitou
ministerstva zemědělství v době
30. 8. 2014 – 31. 8. 2015. 

GRANTY NA TVORBU APLIKACÍ

Kdo může žádat o dotaci:
Startupy, malé a střední podniky.

Příjem žádostí:
Do 22. 6. 2015.

Finance i cenné zkušenosti:
Finanční podpora se vztahuje na tvorbu 
aplikací. Kromě fi nancí (50 – 250 tis. euro) 
získají účastníci bezplatný přístup k mo-
derním technologiím FIREWARE, technic-
kou podporu, řadu užitečných fi nančních, 
podnikatelských a marketingových rad. 

PROGRAM ZÁRUKA 2015–2023

Kdo může žádat o dotaci:
Malý a střední podnik.

Příjem žádostí:
Do 31. 12. 2017.

Do nákladů můžete zahrnout:
Pořízení a rekonstrukce hmotného a ne-
hmotného majetku, pořízení a fi nancování 
zásob nebo koupě obchodního závodu. 
Podpora je poskytována ve formě
bankovní záruky na úvěr.

PODPORA MIMOPRODUKČNÍCH
FUNKCÍ RYBNÍKŮ

Kdo může žádat o dotaci:
Podnikatelé v zemědělské prvovýrobě.

Příjem žádostí:
Do 31. 7. 2015.

Výzva z ministerstva zemědělství by měla 
částečně kompenzovat újmy rybářským 
subjektům vzniklé zajišťováním vodohos-
podářských a celospolečenských
funkcí rybníků.

Do nákladů můžete zahrnout:
A. Nařízené vodohospodářské funkce 

rybníků zajišťované manipulací s vodou

 ■ akumulace vody v krajině,
 ■ retenční účinek při povodních,
 ■ zajišťování sportovních

a rekreačních účelů,
 ■ zlepšování jakosti povrchových vod 

svými dočišťovacími účinky.

B. Péče o rybniční fond
ve veřejném zájmu

 ■ odstraňování sedimentu z loviště.

C. Nařízená péče rozhodnutím orgánů 
ochrany přírody

 ■ zachování přirozeného litorálního 
pásma a mokřadů,

 ■ omezení vysazování amura orgány 
ochrany přírody,

 ■ omezení krmení ryb krmnými směsmi
a ostatními krmivy,

 ■ omezení aplikace minerálních
a organických hnojiv,

 ■ další omezení na základě rozhodnutí 
orgánů ochrany přírody.

PODPORA ODBORNÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Kdo může žádat o dotaci:
Fyzické a právnické osoby.

Příjem žádostí:
Do 30. 11. 2015.

Do nákladů můžete zahrnout:
Úhradu nákladů na vzdělávací aktivity až 
do částky, kterou zaměstnavatelé proplatili 
vzdělávacímu zařízení. Příspěvek na mzdo-
vé náklady či náhradu mzdy školícího se 
zaměstnance, a to až do výše 25 tis.Kč/ mě-
síčně. Zaměstnavatel může max. čerpat 
500 000 Kč/měsíčně (tj. celkem za mzdové 
náklady i vzdělávací aktivitu). Žádosti se 
podávají kontinuálně na příslušném
úřadu práce.

PODPORA 
RESTRUKTURALIZACE 
OVOCNÝCH SADŮ

Kdo může žádat o podporu:
Podnikatelé podnikající
v zemědělské výrobě.

Příjem žádostí:
Do 30. 9. 2015.

Ovocný sad:
Dotace na plochu nově vysázeného ovocné-
ho sadu. Dotace je poskytována na základě 
minimálního počtu stromů na 1 ha.
Maximální sazba činí 200 000 Kč/ha.

VINAŘSKÝ FOND

Kdo může žádat o podporu:
Fyzické a právnické osoby.

Příjem žádostí:
Od 1. 7. 2015 do 15. 8. 2015

Dotace na úhradu nákladů vynalože-
ných na pronájem výstavních prostorů se 
poskytuje výrobcům vína, kteří se účastní 
přehlídek, soutěží vín apod.

Do nákladů můžete zahrnout:
Podpora marketingu a prodeje produktů, 
podpora rozvoje turistiky v oblasti vino-
hradnictví a vinařství. Dotace lze čerpat
i na pořádání seminářů, školení, konferen-
ce s vinařskou tematikou a na pronájem 
prostorů pro konání akce, odměny pro 
účinkující a propagaci akcí na rozvoj
vinařské turistiky.

Ing. Alžběta Klimešová,

konzultant společnosti
CYRRUS ADVISORY

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
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PRIORITNÍ OBLASTI PODPORY SE PODAŘILO OBHÁJIT
Rozhovor s náměstkyní Ministerstva pro místní rozvoj ČR Olgou Letáčkovou

V posledních týdnech se v médiích 
objevila zpráva, že monitorovací systém 
pro podávání žádostí o dotaci není zcela 
připraven. Navíc byl proveden audit,
jehož výsledky mohou pozdržet čerpání 
dotací z EU. Bude podle Vašeho názoru 
monitorovací systém 1. 6. 2015 žadatelům 
k dispozici, aby mohli začít podávat
své žádosti? 

Monitorovací systém MS2014+ je již od
prosince 2014 plně připraven na provoz.
Jeho spuštění závisí na tom, kdy bude 
systém naplněn daty ze strany resortů, které 
mají ve své působnosti konkrétní programy, 
a na schválení programů ze strany Evropské 
komise. Systém je tedy plně připraven,
aby jej první schválené programy
mohly začít využívat. 

Je známo, že jednání s Evropskou komisí 
o konkrétní podobě operačních programů 
pro PO 2014–2020 bylo velice náročné. 
Můžete našim čtenářům představit,
které důležité oblasti podpory se ČR
podařilo prosadit?  

Všechny oblasti podpory, které se nám 
podařilo s Evropskou komisí dojednat, jsou 
zakotveny v Dohodě o partnerství, což je 
rámcový strategický dokument pro začína-
jící programové období 2014–2020. Pokud 
bych měla zmínit vybrané oblasti, tak je to 
nadále podpora kvalitního vzdělávacího 
systému, výzkumného a inovačního systému 
propojeného s aplikační sférou, ochrana 
životního prostředí, a také oblast udržitelné 
infrastruktury přispívající ke konkurence-
schopnosti podniků a efektivní
veřejné správy.

A naopak, na jaké typy projektů,
o které se stát zasazoval, nebude
možné dotaci získat?

Při této příležitosti si dovolím vzpomenout 
poznámku zástupců Evropské komise z jed-
noho z prvních jednání, že “Česká republika 
je zemí neomezených potřeb, ale proč by 
všechny měla fi nancovat Evropská unie?“. 
Chtěla bych tím zdůraznit, že zaměření 
evropských dotací bylo vyjednáno do strate-

gických oblastí potřebných pro rozvoj České 
republiky. Podařilo se nám v rámci jednání 
obhájit prioritní oblasti, na které původně 
Evropská komise příliš neslyšela, jako je 
podpora výstavby regionálních komunikací. 
Na rozdíl od předchozího období nebudou 
podporovány projekty na stavby golfových 
hřišť či wellnes hotelů apod.

Víme, že například v programu Nemo-
vitosti je na první výzvu alokováno 50 % 
prostředků, které jsou přiděleny progra-
mu na celé období. Tímto tempem budou 
vyhlášeny 2 výzvy za celé Programové 
období 2014–2020. Lze to chápat tak, 
že by měli žadatelé o dotaci napříč všemi 
dotačními programy spěchat se svými 
investičními záměry, protože v posledních 
letech programového období by nemusely 
být žádné výzvy vyhlašovány?

Každý řídicí orgán musí při plánování výzev 
a jejich vyhlašování vycházet z kvalitní ana-
lýzy absorpční kapacity, tj. kapacity žadate-
lů předkládat projekty. Zároveň v průběhu 
realizace programu musí být situace mezi 
žadateli průběžně sledována a vyhodnoco-
vána. To, že hned první výzva je plánována 

„Obecně doporučujeme
žadatelům předložení žádostí 
zbytečně neodkládat. Klíčové 

samozřejmě je, aby žadatelé byli 
schopni připravit kvalitní projekty, 

to není dobré uspěchat.“

ve výši 50 % prostředků dostupných pro pro-
gram Nemovitosti, nemusí nutně znamenat, 
že celá tato alokace na výzvu bude rozděle-
na. Rozhodující je samozřejmě kvalita
předkládaných projektů. V potaz je nutné 
vzít také skutečnost, že v programu Nemo-
vitosti se realizují projekty s delší dobou 
realizace, neboť mezi podporovanými
aktivitami v této výzvě je modernizace 
výrobních provozů, rekonstrukce stávající 
zastaralé podnikatelské infrastruktury, re-
konstrukce objektů typu brownfi eld – takto 
označujeme technicky nevyhovující
a nevyužívané objekty. 

ROZHOVOR

Foto: www.mmr.cz
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JAK SE BRÁNIT,
KDYŽ VÁM POSKYTOVATEL 
UDĚLÍ KOREKCI

Dotační prostředí je značně
nejisté a nezřídka se stane, 
že příjemce i při vynaložení 
veškerého úsilí a péče obdrží od 
poskytovatele nemilou informaci, 
že mu byla udělena korekce.

Ve své praxi se tak setkávám s pří-
jemci, kterým byla udělena korekce 
v důsledku pochybení ve výběrovém 
řízení v pozici zadavatele.

Nutno dodat, že na rozdíl od
mediálně známých kauz, jejichž aktéři 
záměrně manipulují proces výběro-
vého řízení, tito zadavatelé jsou spíše 
obětí nejednotné, roztříštěné úpravy, 
ale třeba i zavádějící interpretace ze 
strany poskytovatele dotace. 

Dotace je nenároková, což na první 
pohled vzbuzuje pocit nerovnosti
na straně příjemců a rizika zneužití
libovůle na straně poskytovatele.

Pokud Vám byla udělena korekce
z nevyplacené části dotace, jedná se 
o opatření, o kterém je poskytovatel 
povinen Vás písemně informovat, a vy 
máte právo do 15 dnů podat námitku 
k osobě stojící v čele poskytovatele.

Zákon o rozpočtových pravidlech 
říká, že proti rozhodnutí o námitkách 
se nelze již odvolat. Nicméně toto 
rozhodnutí má již povahu správní-
ho rozhodnutí, ve kterém má každý 
občan podle Listiny základních práv 
a svobod právo obrátit se na soud, 
aby přezkoumal zákonnost takového 
rozhodnutí. Ústavnost vyloučení od-
volání proti rozhodnutí o námitkách 
defi nované v zákoně o rozpočtových 
pravidlech nyní zkoumá Ústavní soud.

Mgr. Luboš Novosad

právník společnosti
CYRRUS ADVISORY 

POHLEDEM 
PRÁVNÍKA

5

Zároveň také nelze předjímat, že ve zbý-
vajícím čase programového období bude 
vyhlášena již jen jedna další výzva se stejně 
vysokou alokací. Může jít o více výzev s nižší 
alokací, pokud tomu situace mezi žadateli
a pokrok v dosahování cílů programu budou 
nasvědčovat. Obecně doporučujeme žadate-
lům předložení žádostí zbytečně neodkládat. 
Klíčové samozřejmě je, aby žadatelé byli 
schopni připravit kvalitní projekty,
to není dobré uspěchat.

Velice diskutovanou oblastí zůstává také 
větší využití fi nančních nástrojů na úkor 
standardních dotací. Například na oblast 
omezování environmentálních rizik pro 
podnikatele bude nově možné využít 
pouze fi nančních nástrojů a dle našeho 
průzkumu nebudou mít žadatelé o daný 
typ podpory zájem. Alokace by tak velice 
pravděpodobně nebyla vyčerpána. Existu-
je nějaká strategie, ve kterých oblastech je 
vhodné těchto nástrojů využít? Je případ-
ně možné fi nanční nástroje v průběhu 
času a u opatření, kde se neosvědčily, 
znovu nahradit nevratnými dotacemi?

Celá problematika fi nančních nástrojů je 
stále ještě v jednání s Evropskou komisí. 
Ofi ciální materiál k tomuto tématu by měl 
být zveřejněn během pár týdnů. Návratné 
fi nanční nástroje jsou zaměřeny na eko-
nomicky zdůvodnitelné projekty s reálnou 
schopností dosažení požadované návrat-
nosti. Jinými slovy, nestanou se tak nástroji 
se všeobecnou až masovou použitelností, 
ale spíše výběrovými, selektivními. Členské 
státy EU využily v minulém období tento 
způsob fi nancování např. na zateplování 
domů, projekty spojené s energetickou
úsporou apod.

To, jestli bude možné, aby používání
fi nančních nástrojů bylo v průběhu realizace 
nahrazeno dotacemi, nemůžu v tuto chvíli 
potvrdit ani vyvrátit vzhledem k tomu, že ne 
všechny otázky jsou v této oblasti uzavřeny.  

Máme informaci, že hodnocení žádostí 
v Operačním programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost budou zajišťovat 
pouze interní hodnotitelé. Slibujete si od 

této změny vyšší transparentnost v procesu 
schvalování žádostí?

Je pravdou, že řídicí orgán plánuje využívat 
pouze interní hodnotitele pro hodnoce-
ní projektů. Tímto způsobem se zvyšuje 
odbornost zaměstnanců a práce s interními 
hodnotiteli je fl exibilnější. Domnívám se 
však, že na zvýšení transparentnosti procesu 
hodnocení mají větší vliv jiné nástroje, které 
MMR zavedlo – například to, že žadatelé 
budou mít k dispozici detailní výsledky hod-
nocení a budou se moci proti nim odvolat.

Čtenáři se nás často ptají na výběrová 
řízení. Je pravda, že se veřejné zakázky ve 
všech hlavních programech budou zadávat 
podle jednotné metodiky?

Jednou z novinek v novém programovém 
období je i koncept jednotného metodického 
prostředí. Jeho součástí je i metodika pro re-
alizaci poptávkových řízení, která nespadají 
pod zákon o veřejných zakázkách. Např. 
při zadávání zakázek malého rozsahu dříve 
bylo běžné, že každý program měl nastavenu 
jinou hranici pro možnost objednat danou 
službu napřímo. Někde byla hranice
200 tis. Kč, jinde 400 tis. Kč. I doklady,
kterými musel příjemce dokládat, jak doda-
vatele získal, se lišily. Pro nové období je
pro všechny programy stanovena jednotná
hranice 400 tis. Kč, do níž lze přímo objed-
nat bez nutnosti mapování trhu apod.

Redakce DN
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KOMPLEXNÍ FINANCOVÁNÍ
Z EVROPSKÝCH FONDŮ 
Strukturální fondy EU je možné využít na celou řadu záměrů. V programovém období 
2014–2020 je pro podnikatele připraveno více než 140 miliard korun. Pro zjednodušení
a představení hlavních dotačních příležitostí jsme pro vás připravili následující přehled. 

VÝZKUM A VÝVOJ

CENTRUM
PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU

Plánujete-li zavést či rozšířit centrum prů-
myslového výzkumu, vývoje a inovací, mů-
žete z dotací fi nancovat pořízení pozemků, 
budov, strojů nebo zařízení. Dále je možné 
podpořit i nákup nezbytného vybavení pro 
provoz a fungování výzkumného centra 
včetně provozních nákladů.

VÝVOJ PROTOTYPU 

Vyvíjíte nové produkty, materiály či 
technologie? Chcete vyvinout funkční 
prototyp, soft ware nebo průmyslový vzor? 
Díky dotacím si můžete pořídit stroje, 
zařízení, materiál, patenty a licence z 
vnějších zdrojů a také uhradit provozní, 
mzdové náklady a poradenství.

INOVAČNÍ VOUCHERY

Rádi byste sdíleli své poznatky a know-how 
s výzkumnou sférou? Pokud ano, můžete 
zažádat o tzv. „inovační vouchery“. Kon-
krétně je možné pořídit externí služby či 
konzultace od výzkumných a vývojových 
organizací nebo si nechat proplatit mzdy
a vybrané provozní náklady.

VÝVOJ SOFTWARU

Navrhujete nový soft ware, který by se dal 
např. využít ve zdravotnictví, vzdělávání či 
v oblasti komunikace? Chcete zřídit 
a provozovat centrum sdílených služeb, 
které budete poskytovat externě společ-
nostem nedisponujícím danou oblastí? 
Plánujete modernizovat nebo vybudovat 
datové centrum? I na tento záměr jsme vám 
schopni zajistit prostředky z dotací.

POŘÍZENÍ STROJNÍHO 
VYBAVENÍ, BUDOVY

INOVACE VE VÝROBĚ

Máte nápady, které zlepší vaše výrobní 
postupy a následně i výrobek, technologii 
či službu? Zvažujete, jak zlepšit výrobu
a poskytované služby? Zdá se vám, že byste 
své podnikání mohli vést efektivněji?
Rádi byste vstoupili na nové trhy? Na 
všechny tyto aktivity existují dotační pro-
gramy. Pořídit tak můžete nové stroje
a zařízení vč. soft waru, který je nutný pro 
jejich funkčnost, tablety, patenty pro pro-
voz strojů a zařízení, know-how i licence.

NÁKUP STROJŮ

Jste podnikatel, který realizuje svoji činnost 
v regionu s vysokou mírou nezaměstnanos-
ti, tedy regionu spadajícím mezi hospo-
dářsky slabé? I vy můžete z dotací pořídit 
stroje a zařízení vč. soft waru, který je nutný 
pro jejich funkčnost, tablety, soft ware
a patenty pro provoz strojů a zařízení.

REKONSTRUKCE BUDOV

Vlastníte zastaralý, prostorově nebo tech-
nicky nevyhovující objekt? Chcete rekon-
struovat zastaralou infrastrukturu či víte 
o objektu, který je nevyužívaný, zanedbaný 
a vy byste z něj chtěli vytvořit moderní 
podnikatelský objekt? Konkrétně je možné 
z dotace pořídit pozemky vč. jejich úpravy, 
rekonstruovat či odstranit stavbu, vybu-
dovat inženýrské sítě a komunikace ke 
stavbám, technické zařízení budov. Lze 
fi nancovat také studie nebo projektovou
a inženýrskou činnost.

ENERGETICKÉ 
ÚSPORY, ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ

ZATEPLENÍ BUDOV NEBO
INSTALACE ZDROJŮ ENERGIE

Plánujete snížit energetickou náročnost 
vašeho podniku pomocí zateplení, výmě-
ny oken, modernizací stávajících rozvodů 
elektřiny, plynu a tepla? Nebo si vyrábíte 
energii pro vlastní spotřebu podniku
a potřebujete tato zařízení modernizovat? 
Z dotace je možné fi  nancovat zateplení 
budov, výměnu rozvodů, instalaci obnovi-
telných zdrojů energie pro vlastní spotřebu 
podniku, kogenerační jednotky či tepel-
ných čerpadel. Věděli jste, že můžete získat 
v rámci projektu na snížení energetické 
náročnosti dotaci na modernizaci
osvětlení budov?

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Zvažujete vybudování nebo rekonstrukci 
malé vodní elektrárny, zdroje tepla nebo 
kombinované výroby elektřiny a tepla 
z biomasy? Přemýšlíte o instalaci vzdálené 
kogenerační jednotky využívající bioplyn? 
Na všechny uvedené aktivity lze získat 
dotaci. Rovněž můžete uvažovat o zavedení 
nových technologii nízkouhlíkové dopravy 
nebo inovativní technologii výroby energie 
z obnovitelných zdrojů. Chcete zavést 
inteligentní prvky řízení v budovách či ap-
likovat nové energeticky šetrné materiály? 
Nosíte v hlavě pilotní projekt na technolo-
gie akumulace energie jako např. akumula-
ce tepla a chladu v budovách nebo aplikace 
vodíkových technologií? I tuto oblast je 
možné podpořit.

PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY

MONITORING
DOTAČNÍCH PŘ ÍLEŽ I TOST Í

ZPRACOVÁNÍ
Ž ÁDOST I  O  DOTACE

POMŮŽEME VÁM
ZÍSK AT DOTACI

NAŠE ÚSPĚŠNOST JE VYŠŠÍ NEŽ 90 % SCHVÁLENÝCH ŽÁDOSTÍ, SPOLUPRACUJEME S FIRMAMI Z CELÉ ČR
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PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ
A REKONSTRUKCE KOTELEN

Nové kotle na tuhá paliva či jejich náhra-
du za ekologičtější lze rovněž fi nancovat 
z fondů Evropské unie. Dále je podpo-
rována rekonstrukce kotelen, pořízení 
dodatečných technologií ke snížení emisí 
znečišťujících látek (např. tkaninové fi ltry, 
elektrostatické odlučovače, technologie ke 
snižování emisí z produkce, skladování a 
aplikace statkových hnojiv v zemědělských 
provozech). Dotace je určena také podni-
kům, které mění technologické procesy, aby 
snížily hodnoty emisí.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Potýkáte se při výrobě, zpracování nebo 
skladování s možnými environmentálními 
riziky? Rádi byste provedli úpravy, které 
povedou k lepšímu nakládání s odpady
a ke zvýšení bezpečnosti? Konkrétně může-
te realizovat projekty spojené zejména
s chemickými látkami a kapalným čpav-
kem, tj. rekonstrukce rozvodů chlazení či 
mrazení nebo rekonstrukce skladovacích 
hal nebezpečných látek. V oblasti samot-
ného nakládání s odpady je poté možné 
pořídit linky na recyklaci či třídění komu-
nálního odpadu, peletovací linky, zřídit či 
vybavit sběrné dvory a kompostárny.

VZDĚLÁVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ, 
PROPAGACE A 
SPOLUPRÁCE

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Rádi byste proškolili své zaměstnance např. 
v jazykových či technických dovednostech? 
Z dotace je možné uhradit jak mzdové ná-
klady lektora, tak i ušlou mzdu školených 
zaměstnanců. V některých případech je 
možné uvažovat o nákupu pomůcek slouží-
cích ke školení.

ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Podporováno je také vybudování školi-
cích středisek pro vaše zaměstnance nebo 
jejich rekonstrukce. Mezi podporované 
aktivity patří pořízení pozemků, odstra-
nění nevhodné stavby a postavení nové, 
vč. přístupových komunikací i technického 
zařízení. Pro potřeby samotného vzdělává-
ní je možné pořídit školicí pomůcky, školicí 
programy, soft ware, data a stroje či zařízení 
pro zajištění vzdělávání. Dále lze uhradit 
náklady na služby školitelů.

PROPAGACE
PRODUKTŮ V ZAHRANIČÍ

Plánujete nabízet své produkty na zahra-
ničních trzích, účastnit se zahraničních 
výstav a veletrhů za účelem propagace 
svého produktu či služby? Z dotací můžete 
fi nancovat náklady na pronájem, zřízení
a provoz stánku na zahraničních výstavách 
vč. cizojazyčných propagačních materiálů. 
Dále lze fi nancovat poradenské služby
v oblasti designu, právního poradenství
a strategického řízení.

SPOLUPRÁCE
S VÝZKUMNÝMI ORGANIZACEMI

Spolupracujete s vysokou školou či vý-
zkumnými organizacemi? Chcete zapojit 
absolventy vysokých škol ve vašem podni-
ku a být partnerem vysoké školy? Pokud 
ano, jsme vám rovněž schopni nabídnout 
řešení. Konkrétně je možné fi nancovat 
osobní náklady, hardwaru a soft waru, služ-
by poradců, účast na seminářích a ostatní 
provozní náklady.

Mgr. et Mgr. Radomír Věntus,

konzultant společnosti
CYRRUS ADVISORY

ORGANIZACE
V ÝBĚROV ÝCH Ř ÍZEN Í

REALIZACE
A MONITORING PROJEK TŮ

ZAJIŠTĚNÍ
SPOLUF INANCOVÁNÍ

A JSME MOTIVOVÁNI ZÍSKÁNÍM DOTACE. NAŠE PODNIKÁNÍ JE ZALOŽENO NA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTECH.

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT. 

BEZPLATNĚ POSOUDÍME VAŠE
DOTAČNÍ MOŽNOSTI.

RÁDI BYSTE REALIZOVALI NĚKTERÝ
Z VÝŠE UVEDENÝCH ZÁMĚRŮ? 

CHTĚLI BYSTE SE DOZVĚDĚT
BLIŽŠÍ INFORMACE?

 800 443 300
DOTAZY@CYRRUSADVISORY.CZ
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DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI
PRO ZEMĚDĚLCE A POTRAVINÁŘE DO ROKU 2020
Pokud podnikáte v oblasti potravinářství či zemědělství, pak jsou následující řádky určeny právě vám. 
Dozvíte se o dotacích na výměnu kotlů, sběr a třídění odpadů, projekty snižující environmentální rizika, 
na investice do zemědělských podniků anebo na energetické úspory. Dotace mohou dosáhnout až 
85 % vynaložených nákladů. V případě, že jste zástupcem fi rmy s více než 250 zaměstnanci, budou 
vás jistě zajímat příležitosti, u kterých můžete získat dotaci vyšší než 25 %. Nemusíte se spoléhat 
jenom na dotační titul Ministerstva zemědělství. Víme, že možností je mnohem víc!

SEKTOROVÝ SOUHRN

Program rozvoje venkova je obecně určen 
na podporu zemědělských podnikatelů, 
především z řad mikropodniků, malých 
a středně velkých fi rem. Zejména ho 
mohou využít zpracovatelé masa, obilovin, 
zeleniny, ovoce, mléka a mlékárenských 
výrobků. Realizováno bude hned několik 
opatření, v nichž budou moci výše
zmíněné subjekty získat dotaci.

Investice do zemědělských podniků

Jedná se o investice do rostlinné a živočiš-
né výroby, které povedou k modernizaci 
a zlepšení produktů, snížení výrobních 
nákladů či zajistí snadnější přístup
k novým technologiím. Podpora je určena 
pro prvovýrobce. Bude možné ji využít na 
výstavbu nebo rekonstrukci ustájovacích 
prostor, skleníků, fóliovníků, staveb pro 
skladování rostlinné produkce a na poří-
zení technologií. V rámci živočišné výroby 
se podpora týká chovu ovcí, koz, skotu, 
prasat, drůbeže, králíků a koní. 

Zpracování a uvádění produktů na trh

Opatření Podpora investic, které se týkají 
zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje 
zemědělských produktů napomáhá zvyšo-
vání konkurenceschopnosti malých
a středních podniků a zvýšení efektivity 
výroby v oblasti zpracovávání zeměděl-
ských produktů. 

Jde o investice, které se týkají zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění
na trh: výstavba a rekonstrukce budov, 
investice do zařízení na čištění odpadních 
vod či pořízení strojů nebo nástrojů pro 
zpracování zemědělských produktů,
fi nální úprava, značení výrobků
a jejich balení. Dále budou moci být
realizovány projekty související
s uváděním zemědělských a potravinář-
ských produktů na trh či projekty
vedoucí ke zvyšování a monitorování
kvality produktů. Dotace bude
poskytována maximálně do výše 40 %. 

Podpora zemědělských produktů 
a zvyšování konkurenceschopnosti 
potravinářského průmyslu

Pro fi rmy s více než 250 zaměstnanci je 
určen národní program Ministerstva 
zemědělství, který se zaměřuje na 
zvýšení kvality zpracování zemědělských 
produktů, posílení konkurenceschopnosti 
potravinářských a krmivářských podniků s 
ohledem na jakost, nezávadnost
a dohledatelnost výrobků.

Příspěvek lze využít především na moder-
nizaci výrobních zařízení, zavádění nových 
technologií, investice související s diverzifi -
kací produkce provozovny o nové výrobky 
nebo vedoucí ke zlepšení kvality výrobků 
a racionalizaci výroby. Dotace je možno 
získat max. do výše 25 % prokazatelně 
vynaložených způsobilých výdajů projektu, 
minimální hodnota projektu je 1 mil. Kč, 
maximální pak 60 mil. Kč.

Dalším operačním programem, který 
mohou podniky bez rozdílu velikosti 
a oboru využít, je Operační program 
Životní prostředí. Program cílí na
realizaci projektů, které mají pozitivní 
dopad na životní prostředí. 

Zlepšování kvality ovzduší 

Tato oblast podpory se zaměřuje na náhra-
du a rekonstrukci stávajících stacionárních 
zdrojů znečisťování a na pořízení techno-
logií či změnu technologických postupů 
vedoucích ke snížení emisí. 

A jaké projekty můžete fi nancovat? Pokud 
zvažujete např. výměnu kotle na tuhá pali-
va, rekonstrukci kotelny, pořízení tkanino-
vých fi ltrů, elektrostatických odlučovačů či 
technologií ke snížení znečištění ovzduší,
je tato oblast vhodná právě pro vás. 

Odpady, ekologické zátěže

Pod tuto prioritní osu spadá hned několik 
oblastí, na které je možné získat dotaci. Prv-
ní je prevence vzniku odpadu. Cílem je tedy 
realizace takových opatření, která povedou
k snižování množství produkovaných odpa-
dů ve výrobě. Toho mohou podniky dosáh-
nout zavedením vhodných technologií.

Materiálové využití odpadů

Kromě aktivit usilujících o snižování 
množství odpadů je další oblast zaměřena 
na zvýšení materiálového a energetického 
využití komunálních odpadů. Podniky
tak mohou využít fi nanční příspěvek
například na výstavbu či modernizaci
zařízení pro sběr odpadu, třídicí a dotřiďo-
vací linky, zařízení pro nakládání
s nebezpečnými odpady apod. 

A jaké konkrétní projekty lze realizovat? 
Budování odděleného sběru odpadu (po-
řízení tzv. barevných popelnic), výstavbu 
či vybavení sběrného dvora nebo kompo-
stárny a v neposlední řadě i peletkovače, 
štěpkovače apod. 

Rekultivace starých skládek
a odstraňování ekologických zátěží

Tato dotace má svá specifi ka. Rekultivovat 
je možné pouze skládky technicky 
nezabezpečené, které vznikly ještě před 
rokem 1991. Pokud jsou splněny tyto 
podmínky, je možné čerpat fi nanční 
prostředek na jejich rekultivaci nebo na 
odstranění nepovolených skládek ve
zvláště chráněném území. 
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Snížení environmentálního rizika 

Tuto podporu můžete využít v případě, že 
uvažujete o modernizaci či rekonstrukci 
zařízení za účelem zvýšení bezpečnosti 
provozu či snížení míry environmentální-
ho rizika nad rámec standardů a norem. 

Jedná se o projekty, které sníží možné 
environmentální riziko ve Vašem podniku. 
Například sklad s hořlavými kapalinami, 
průmyslovými hnojivy nebo o rekonstrukci 
chladicího zařízení ve vašem podniku. 

V rámci Operačního programu Životní 
prostředí můžete získat dotaci až ve výši
85 %. První výzvy by měly být vyhlášeny 
již 14. 8. 2015, další pak v říjnu 2015. 

Mimo tyto programy mohou potravináři 
využít i operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
2014–2020, konkrétně program Úspory 
energií, Inovace, Technologie a Potenciál. 
Dne 30. dubna 2015 vyhlásilo konečně 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 výzev, 
a tak můžete začít pomalu připravovat
projekt. A na co je možné získat fi nance? 

Úspory energií

Podporovanými aktivitami v rámci této 
výzvy jsou modernizace a rekonstrukce 
rozvodů elektřiny a tepla, zateplení

obvodového pláště, instalace obnovitelných 
zdrojů pro vlastní spotřebu podniku (tepel-
ná čerpadla, biomasa, solární systémy, fo-
tovoltaický systém s maximálním možným 
výkonem 30 kWp). Dotace je poskytována 
v rozmezí 45–65 % dle velikosti podniku. 
Dále mohou podniky získat fi nance na 
ekologické studie (ekologický posudek).
V takovém případě je pak příspěvek
poskytován od 50 % do 70 %. Příjem
předběžných žádostí bude probíhat od 
června do srpna 2015. Plné žádosti bude 
možné předkládat od září 2015
do ledna 2016. 

Inovace

Výzva je určena na zvyšování technických 
a užitných hodnot výrobků a technologií, 
efektivnosti procesů výroby a služeb, zavá-
dění nových metod organizace fi remních 
procesů a v neposlední řadě také na inovace 
vedoucí ke zvýšení prodeje výrobků a slu-
žeb (změna designu, balení apod.). 
Způsobilými náklady jsou například pro-
jektová dokumentace, technologie, soft ware
a data, certifi kace produktů či marketin-
gová inovace. Dotace bude poskytována do 
maximální výše 100 mil. Kč, v hospodářsky 
problémových regionech a územích
s vysokou mírou nezaměstnanosti dokonce 
až 200 mil. Kč. Podporovány jsou ty pro-
jekty, jejichž výstupy se projeví především 
v odvětví zpracovatelského průmyslu s vý-
jimkou výroby tabákových výrobků. Dále 
pak jde o činnosti zaměřené na úpravu 
odpadů k dalšímu využití (kromě demon-
táže vraků, strojů a zařízení), vydavatelské 
činnosti, pořizování zvukových nahrávek 
a hudební vydavatelské činnosti, tvorbu 
programů a vysílání, technické zkoušky
a analýzy, opravy počítačů a komunikač-
ních zařízení. 

Technologie

Část potravinářů může využít i program 
Technologie, který je určen na nákup strojů, 
zařízení, technologií, pořízení patentových 
licencí nebo na soft ware nezbytný pro 
provoz strojů a zařízení. Podpora je určena 
malým a středním podnikům produkují-
cím výrobky, jejichž výroba, zpracování

a uvádění na trh nespadá do oblasti
Společné zemědělské politiky. 

Aktuálně vyhlášená výzva je však určena 
pouze pro mikropodniky s podnikatelskou 
historií do 3 let. Dotace bude poskytována 
pouze do maximální částky 225 tis. Kč. 
Celkové výdaje na projekt nesmí přesáh-
nout 500 tis. Kč bez DPH (pokud je žadatel 
plátce DPH) nebo 500 tis. Kč s DPH 
(pokud je žadatel plátce DPH). 

V druhé vlně vyhlášených výzev bude již 
tento program určen i pro malé a střední 
podniky. I v tomto případě však budou 
podporovány pouze oblasti nespadající
do Společné zemědělské politiky. 

Potenciál

Vhodnými aktivitami pro tuto výzvu jsou 
založení nebo rozvoj center průmyslové-
ho výzkumu, vývoje a inovací. Finance je 
možné využít na pořízení budov, strojů
a dalšího vybavení potřebného k zajištění 
aktivit centra. Malé a střední podniky 
mohou získat dotaci i na vybrané provozní 
náklady. Podpora na jeden projekt je po-
skytována maximálně do výše 75 mil. Kč,
v hospodářsky problémových regionech
a územích s vysokou mírou nezaměst-
nanosti dokonce 150 mil. Kč. Podpora je 
určena malým, středním a velkým pod-
nikům. Opět jsou však z této podpory 
vyloučena odvětví spadající do Společné 
zemědělské politiky, program tak bohužel 
vylučuje zemědělské podnikatele, ale také 
část potravinářů.

Ing. Alžběta Klimešová,

konzultant společnosti
CYRRUS ADVISORY

SEKTOROVÝ SOUHRN

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM 

NALEZNETE NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH

WWW.DOTACNI.INFO

dn-3-2015.indd   9 25.5.2015   12:55:17



10

NÁKUP NOVÝCH VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ
PRO HUKVALDSKÝ PIVOVAR
V posledních letech pozorujeme v České republice rychlý nárůst počtu minipivovarů. Tyto provozy však 
nemohou konkurovat velkým výrobcům ani objemem produkce, ani cenou. Přestože je provozování pivovaru 
fi nančně poměrně nákladné, dotace mohou pomoci s investicemi do technologií či samotného objektu. 
V lednu roku 2014 jsme navázali spolupráci s živnostníkem Vítem Lančou, který provozuje Hukvaldský 
minipivovar. Cílem projektu bylo zvýšení kapacity minipivovaru při zachování vysoké kvality piva.  

Minipivovar Hukvaldy navazuje na dlou-
hodobou tradici bývalého hukvaldského 
pivovaru z roku 1597. Po letech ukončené-
ho provozu se pan majitel rozhodl činnost 
obnovit a v roce 2003 v suterénu vlastní 
hospody udělal místo pro varnu, spilku 
(část pivovaru, ve které probíhá kvašení 
piva) a ležácký sklep. Nově vzniklé
Hukvaldské pivo spotřebitelům zachutnalo, 
a tak započala jeho pravidelná 
produkce. Díky rostoucímu 
zájmu o tento produkt však 
nebylo možné v sezónní části 
roku uspokojit poptávku
z důvodu nedostatečných 
výrobních, skladovacích
i personálních kapacit. 
Podobně pak spilka a ležácký 
sklep začaly technologicky
i funkčně zastarávat.

Cíl byl tedy jasný: zdvojnásobit 
kapacitu výroby piva, které by 
po realizaci projektu neslouži-
lo jen pro uspokojení poptávky 
hostů restaurace, ale zároveň 
by mohlo být i distribuováno 
do okolí. V návaznosti na ten-
to cíl bylo nutné rozšířit také 
skladovací prostory ke zrání piva
a rekonstruovat objekt tak, aby samotná 
výroba probíhala v odpovídajícím prostředí.
Minipivovar Hukvaldy ve spolupráci
s CYRRUS ADVISORY, a.s. rozhodl zarea-
govat na výzvu Programu rozvoje venkova, 
která se zaměřuje na podporu
mikropodniků. 

Nejprve bylo třeba správně nastavit samot-
ný projekt. Pivovarník Vít Lanča dispono-
val určitou představou o projektu.
Úspěšné získání dotace a hlavně smyslu-
plnou realizaci projektu bylo ale nutné ze 
strany naší společnosti promyslet, včet-
ně všech vazeb a logických návazností. 
Nešlo pouze o výběr kvalitních výrobních 
technologií, ale i přizpůsobení samotného 
prostoru výroby. To znamenalo především 
využít možnosti částečné rekonstrukce 
podlah minipivovaru a zároveň s tím
spojit nákup odpovídajícího zařízení.
Projekt musel tvořit jeden celek, proto

v případě pořízení nové varny s dvojnásob-
ným objemem bylo rozhodnuto i o koupi 
většího počtu spilek a úpravu
ležáckého sklepa. 

Po nastavení projektu došlo ke zpracování 
projektové žádosti, která byla podána
v březnu 2014. Po poradě s Vítem Lančou 
jsme se rozhodli využít co nejvíce

z benefi tů projektu. Vzhledem k navý-
šení produkce piva došlo i k zaměstnání 
pomocného sládka. Tuto skutečnost jsme 
samozřejmě zohlednili i v samotné projek-
tové žádosti, a tím jsme získali další bodové 
zvýhodnění, které zvýšilo šanci na zisk 
podpory. Úsilí se nám vyplatilo a v červnu 
2014 byla dotace schválena. 

Poté započal proces přípravy výběrového 
řízení. Vzhledem k nutnosti co nejlepšího 
nastavení zadávací dokumentace a naší 
snaze o získání co nejlepšího dodavatele 
technologií pro lahodné Hukvaldské pivo 
došlo k prodloužení harmonogramu
realizace výběrového řízení a tím i pro-
jektu. Se všemi zmiňovanými kroky jsme 
našemu pivovarníkovi rádi pomohli.
V rámci úvah o prodloužení harmonogra-
mu jsme vzali do úvahy i to, aby k rekon-
strukci podlah došlo až na jaře
(a ne v zimním období). 

Ve chvíli redakční uzávěrky dochází 
k fi niši prací. Díky nabízené dotaci dojde v 
nejbližší době k instalaci nové varny
s objemem 500 litrů a ležáckých tanků
s celkovým objemem 12 000 litrů. Poskyt-
nutá dotace dá minipivovaru také možnost 
přijmout nového zaměstnance, což umožní 
současnému personálu zaměřit se na rozvoj 
minipivovaru a možnosti jeho expanze. 

Podle našich informací se bu-
dou konat v minipivovaru
v srpnu pivní slavnosti.
Podle plánu si již v té době 
bude možné vychutnat 
excelentní kvalitu piva uvaře-
nou v nové varně a zpracova-
nou v nových spilkách 
a ležáckém sklepě.

Všichni jste zváni. 

Mgr. et Mgr. Radomír Věntus,

konzultant společnosti
CYRRUS ADVISORY

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

ZAUJAL
VÁS PROJEKT 

HUKVALDSKÉHO 
PIVOVARU?

I V TOMTO OBDOBÍ JE MOŽNÉ ZÍSKAT 
DOTACI NA INOVACI V PIVOVARNICTVÍ ČI 

OBECNĚ POTRAVINOVÉM PRŮMYSLU. 

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ
VÝZVY SLEDUJTE POMOCÍ APLIKACE 

DOTAČNÍ MANAGER NEBO KONTAKTUJTE 
NAŠEHO KONZULTANTA A ZEPTEJTE SE 

PŘÍMO NA MOŽNOSTI REALIZACE
SVÝCH ZÁMĚRŮ.

DOTAZY@CYRRUSADVISORY.CZ
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ZŮSTAŇTE S NÁMI VE SPOJENÍ

O ČEM SE MLUVÍ

NOVINKY
Z CZECHINVESTU

1. 1. 2016 vznikne nová agentura
s názvem Agentura pro podnikání
a inovace, jejímž hlavním úkolem bude 
administrace fondů EU spadajících 
pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
Agentura CzechInvest dokončí admini-
straci programu OPPI 2007–2013 a nový 
operační program Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost 2014–2020 
bude posléze již spravován novou agen-
turou. Tato změna je dána Evropskou 
komisí, která při implementaci služeb-
ního zákona požadovala, aby zprostřed-
kující subjekty jednotlivých operačních 
programů spadaly pod režim zákona
o státní službě. 

SEZNAMTE SE 
S NOVÝM
MONITOROVACÍM 
SYSTÉMEM MS2014+

Jednou z důležitých novinek programo-
vého období 2014–2020 je plně elektro-
nický monitorovací systém pro kom-
pletní administraci, řízení a monitoring 
všech operačních programů s názvem 
MS2014+. V souvislosti s ním nelze ne-
zmínit propíranou veřejnou zakázku na 
dodavatele, která byla prověřena ze stra-
ny protikorupční policie. Co ale nový 
systém nabízí? Jednotné prostředí bude 
stejné pro všechny operační programy 
a žadatelé určitě ocení elektronizaci 
systému, tzn. napojení na všechny typy 
registrů, rejstříků a databází. MS2014+ 
tak například podle zadaného IČ nalez-
ne údaje v databázi základních registrů, 
čímž podstatně usnadní práci. Další 
výhodou je možné sledování hodnoce-
ní projektu. Žadatel uvidí, kolik získal 
bodů, všechny posudky, co udělal dobře 
nebo naopak špatně. Součástí je i interní 
komunikátor, díky kterému bude možno 
domlouvat se s projektovým manaže-
rem a veškerá komunikace se pak stane 
součástí složky příjemce podpory.

Objevuje se však i mnoho negativních 
zpráv. Podle našich informací bude mít 
systém například omezenou datovou 
kapacitu a u některých typů projektů tak 
dojde ke zvýšení administrativní zátěže.

ZMĚNY
V PROGRAMOVÉM
OBDOBÍ 2014–2020

Žadatelům by měly usnadnit práci také 
jednotné metodiky pro administraci 
projektů ve všech operačních progra-
mech, a to stejnou terminologií, stano-
vením lhůt, limitů a postupů. Například 
u všech operačních programů budou za-
vedeny lhůty pro vyřízení monitorovací 
zprávy nebo souhrnné žádosti o platbu. 
Příručky pro žadatele budou mít u všech 
programů stejné parametry, což zlepší 
orientaci v nich. Pokud bude žadatel 
hledat kapitolu o způsobilých výdajích, 
u každého programu ji nalezne pod stej-
ným označením a na stejném místě.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
2014–2020

Ministerstvo životního prostředí nás 
překvapilo novou verzí webových 
stránek, které jsou maximálně 
přizpůsobeny novému programovému 
období. Uživatelsky se nám na první 
pohled zdají trošku nepřehledné, 
ale určitě si na ně časem zvykneme. 
Naleznete je na adrese www.opzp.cz, 
staré stránky pak na adrese
www.opzp2007-2013.cz.

SCHVALOVÁNÍ 
OPERAČNÍCH 
PROGRAMŮ EVROPSKOU 
KOMISÍ

Česká republika přichystala na progra-
mové období 2014–2020 celkem 9 ope-
račních programů, které ani rok a čtvrt 
po zahájení nového období nefungují. 
Jedním z důvodů byl dlouho chybějící 
služební zákon a také špatně nastavená 
legislativa týkající se hodnocení vlivu 
staveb na životní prostředí (tzv. EIA). 
Ke dni 13.5. tohoto roku bylo Evropskou 
komisí schváleno prozatím 5 operačních 
programů – Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, Životní prostře-
dí, Zaměstnanost,Doprava a Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Zbývající programy

by měly být dle ministryně pro místní 
rozvoj Karly Šlechtové schváleny do 
června. Komise vyjde České republice 
vstříc a programy schválí ještě před 
vyřešením kauzy kolem auditu monito-
rovacího systému za předpokladu,
že veškeré výdaje za něj budou do vyjas-
nění fi nancovány ze státního rozpočtu, 
nikoliv z prostředků EU.

AVÍZA
A AKTUALIZOVANÉ
HARMONOGRAMY 

VÝZEV

Některé operační programy už uveřejni-
ly avíza prvních letošních výzev. Žadate-
lům jsou tak k dispozici vybrané podkla-
dy a dokumenty včetně hodnotících 
kritérií. Většinou si však na konkrétní 
dokumenty musíme ještě chvíli počkat. 
Souběžně s tím dochází k průběžné
aktualizaci harmonogramů výzev
jednotlivých operačních programů.

MZDOVÉ PŘÍSPĚVKY
A STÁŽE 

Z Operačního programu Zaměstnanost 
je vyčleněno 11 mld. Kč na podporu 
zaměstnanosti. Finance jsou určeny
pro Fond dalšího vzdělávání a Úřady 
práce ČR, díky kterým mohou žadatelé
získat z těchto institucí dotaci na
zaměstnance či na stážisty. 

Ing. Soňa Došková,

konzultant společnosti
CYRRUS ADVISORY

Zdroje:

www.lidovky.cz,

Informační zpravodaj Operačního programu 

Životní prostředí – Priorita, www.czechinvest.org
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