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Vážení čtenáři,

mají co dočinění s životem obce nebo města.
V dotačních novinách vždy naleznete přehled aktuálních otevřených dotačních titulů pro veřejný sektor, přečtete si krátké
články o těch, které jsou dle našeho názoru momentálně nejzajímavější a dovolíme
si uvést také pár názorů a glos na dotační
dění.
Partnerem novin je Nadace partnerství
o.p.s., kromě dotací se tudíž dočtete také o
plánování veřejných prostranství, zklidňování dopravy a bezpečných cestách do škol,
zeleném stavění, zeleni ve městě a v krajině, hospodaření s vodou, obnovitelných
zdrojích energie, šetrné turistice, cyklistice
a pěší dopravě, ochraně přírody a kulturního dědictví nebo třeba zapojování veřejnosti do rozhodování.
V závěru naleznete přehled dotačních titulů pro podnikatele ve formátu, který můžete vyvěsit na úřední desku, nebo s ním dále

do rukou se Vám dostává první číslo tištěných Dotačních novin. Náš čtvrtletník
vám bude zdarma přinášet nejzajímavější
otevřené a připravované dotační tituly tak,
abyste již nepřišli o žádnou možnost financování.
Jistě se k vám již dostávají informace o
možných zdrojích, ať již pomocí kraje, seminářů jednotlivých řídících orgánů, emailových vzkazů dotačních agentur, anebo
třeba díky našim elektronickým dotačním
novinám, které úspěšně vydáváme již devátým měsícem.
Ale tyto noviny mají být jiné. Stejně jako
jsme vybudovali portál www.dotacni.info,
který transparentně a jednoduše informuje o dotačních programech, pokusíme se i
u dotačních novin zcela zaměřit na zájmy
čtenářů, starostů, tajemníků a všech, kteří

pracovat tak, aby u vás nefungovala dobře
jenom samospráva, ale také soukromý sektor.
Pevně věřím, že vás Dotační noviny zaujmou a stanou se vítaným pomocníkem při
strategickém plánování projektů ve vašem
městě nebo obci. Budeme též vděční za připomínky a návrhy na zlepšení, které se do
příštích čísel pokusíme zapracovat.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít naší zelené dotační linky 800 443 300,
nebo nám napsat na info@dotacni.info.
Za redakci Dotačních novin Ing. Jiří Fuchs
Ing. Jiří Fuchs je zakladatelem
a předsedou představenstva
CYRRUS ADVISORY, a.s.
Díky svým zkušenostem vám
může poradit s problematikou z
celého dotačního spektra.
T: 538 705 775,
@: jiri.fuchs@cyrrusadvisory.cz

Dotační raDar

Jedinečná služba, díky které budete mít přehled.

OP Životní prostředí

Rozvoj podnikání
Snižování nezaměstnanosti

Rozvoj obcí a měst

Zacíleno na výzvy pro veřejný sektor

inzerce

ICT pro veřejnou správu

www.Dotacni.info/raDar
800 443 300

Dotační příležitosti Podpora regionů
Soňa Došková
ve vašem kraji
Alžběta Klimešová

V České republice existuje řada možností,

jak získat finanční podporu z EU na realizaci nejrůznějších projektů. Mezi nejznámější patří využívání evropských fondů
prostřednictvím tematických a regionálních
operačních programů. To však není jediná
možnost, kde získat finance. Dotace a granty poskytují ministerstva, kraje a nadace.
Například Nadace ČEZ již od roku 2002
podporuje řadu projektů, které reagují na
aktuální potřeby společnosti.
Do Dotačních novin jsme vybrali články o
aktuálních zajímavých dotacích. V závěru
naleznete kompletní přehled nejzajímavějších výzev.

Zvyšte bezpečnost
dat ve své obci

Další grantový program na podporu ak-

tivit přispívajících ke zvýšení kvality života
obyvatel napříč všemi regiony ČR se zaměřuje zejména na projekty z oblasti vědy
a vzdělávání, sportu, sociální péče, kultury
a životního prostředí. Žádat o tyto granty
mohou právnické osoby průběžně během
celého roku. Díky nejrozsáhlejšímu počtu
žádostí a různorodosti podpořených projektů bylo v roce 2013 z tohoto grantového řízení podpořeno celkem 417 projektů.
Příspěvek Nadace ČEZ byl využit například
na provoz psychoterapeutického centra, pořízení sportovního vybavení, pořízení autobusu, který slouží jako galerie, kino, ateliér
a divadelní zkušebna, vytvoření výtvarného
centra, opravu rybníka, zřízení víceúčelové
učebny, nákup zdravotnických pomůcek a
materiálu pro hospic nebo třeba vybudování turistické úschovny kol.

Josef Tuček

V rámci Integrovaného operačního pro-

gramu mohou obce žádat dotace na konsolidaci IT a nové služby TC. Cílem programu
je inovace poskytovaných služeb technologických center obcí v návaznosti na technologická centra krajů a data sdílená s registry
veřejné správy a následná konsolidace IT
prostředí samosprávy. Celková alokace finančních prostředků určených na tuto výzvu činí 250 mil. Kč a dotace může dosahovat až 85 % celkových způsobilých výdajů.
Příjem žádostí potrvá až do 30. 6. 2014.
Podporované typy projektů:
• Rozvoj služeb technologického centra
obce s rozšířenou působností,
• zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktury technologického centra obce s
rozšířenou působností,
• elektronizace procesů, digitalizace dat a
propojení lokálních AIS s registry veřejné
správy.
V rámci tohoto programu byly zrealizovány
například projekty: pořízení elektronických
spisoven, datových úložišť a kultivaci informačního systému, zřízení technologického
centra obce, pořízení elektronické spisové
služby, pořízení spisové služby splňující požadavky dané zákonem
č. 499/2007 Sb., upgrade služby a koupi potřebného technického
zařízení – hardware,
software.

Podpora rozvoje cyklistiky
a cyklistické dopravy
v Jihomoravském kraji
v roce 2014
Program je zaměřený na podporu zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy
a rozvoj cyklistiky jako součást budování
systému bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras
na území Jihomoravského kraje. O podporu
mohou žádat obce, městyse, města, mikroregiony a jiné právnické osoby na území Jihomoravského kraje až do
8. 8. 2014 do 14 hod. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 2 mil. Kč.

Dotaci lze využít na:

• Výstavbu nových cyklostezek, plošné
opravy povrchů stezek stávajících a budování doprovodné infrastruktury - informačních tabulí, odpočívadel, přístřešků, osvětlení
• Budování bikeparků, systému půjčoven
a úschoven kol ve vybraných železničních
stanicích kraje (systém ČD bike)
• Značení cyklostezek a cyklotras
Dotaci však nelze využít na výstavbu, rekonstrukci a údržbu cyklotras, které vedou
po silnicích I., II. a III. třídy.

Podpora sociální integrace a sociálních
služeb
Kateřina Strzelcová

V

operačním programu Lidské zdroje
a zaměstnanost byla k 1. 4. 2014 vyhlášena výzva na podporu sociální integrace
a sociálních služeb. Cílem je podpora systémových aktivit v systému sociálních služeb
především ve vztahu k zákonu o sociálních
službách, souvisejícím právním normám a k
transformaci sociálních služeb. Výzva se zaměřuje na podporu sociálních inovací pro
začlenění cílových skupin do společnosti
a na trh práce. Obce, organizace jimi zřizované a svazky obcí mo-

hou podávat žádosti až do 13. 6. 2014.
Mezi podporované aktivity patří:
• Projekty, které budou přispívat k začleňování znevýhodněných cílových skupin a povedou k efektivnějšímu využití zdrojů.
• Projekty zaměřené na vytvoření nových
nástrojů nebo systémů financování, které
povedou k nižší závislosti nebo úplné nezávislosti sociálních služeb a služeb společensky prospěšných na veřejných zdrojích
a strukturálních fondech EU.

Oranžová hřiště

přístupnost hřiště. Výjimku tvoří hřiště v
areálech mateřských, sociálních a zdravotAlžběta Klimešová
ních škol. V rámci
projektu bylo již po
ýznamným grantovým řízením jsou celé ČR vybudoOranžová hřiště, jejichž cílem je podpora váno více než 200
výstavby a kompletní rekonstrukce sportov- Oranžových hřišť.
ních a dětských hřišť. O grant mohou žádat
od 1. 10. 2013 právnické osoby průběžně
během celého roku. Aby žadatel mohl využít tento grant, musí být zajištěna veřejná

V

200+

Aktuálně vyhlášené výzvy v Operačním
programu Životní prostředí
Jana Valová

Ministerstvo životního prostředí ve spolu-

oddělující průmyslové a komerční areály od
obytné zástavby a v neposlední řadě na pořízení nízkoemisního zdroje, o jmenovitém
tepelném výkonu do 5 MW, kterým nahradíte svůj stávající spalovací zdroj, lze získat
dotaci až 90 %. Využijte šanci získat dotaci
na úklidový vůz pro svou obec nebo místní
technické služby. Přispějte k lepšímu životu obyvatel obce snížením emisí a vysaďte
regenerační zeleň oddělující jejich obydlí
od komerčních a průmyslových areálů, cementáren, lomů apod.
Kromě obcí, svazku obcí, měst a krajů, mohou v této výzvě žádat také družstva, občanská sdružení ve Vaší obci a obecně prospěšné
společnosti. Podnikatelé ve Vaší obci mohou
v rámci této výzvy žádat pouze na projekty
zaměřené na výsadbu regenerační zeleně.
Další stále aktuální výzva s číslem LXII. Pro
oblast podpory 2.2 Omezování emisí bude
otevřena do 30. 6. 2014. Vzhledem k stále
větší důležitosti, kterou legislativa Evropské
unie přikládá omezování emisí v průběhu
mnoha průmyslových procesů, lze získat až
90% dotaci na pořízení strojů a technologií
vedoucích k omezení emisí (např. ekologizaci kotlů, rekonstrukci kotelen, instalaci
nízkoemisních hořáků, pořízení či výměnu
odlučovačů a odsavačů, zakrytování uhel-

Návod: jak správně požá-

list akce (RLA), od jehož vydání mají 6 měsíců k provedení výběrového řízení a dodání
dalších podkladů, jejichž seznam je k RLA
přiložen. Pokud dojde k nečekaným problémům, které neumožňují splnění daného
termínu (nejčastěji kvůli nutnosti opakování
veřejné zakázky), pak je nutno ještě před
vypršením tohoto termínu požádat SFŽP
o jeho prodloužení. SFŽP nemá zájem nadále prodlužovat termíny a vázat prostředky
u projektů, jejichž příjemci žádají například
o páté prodloužení registračního listu bez
zjevného pokroku v administraci. Naopak,
hodlá tyto vázané finanční prostředky poskytnout na projekty, které jsou okamžitě
schopny zahájit realizaci a snížit tak předpokládanou ztrátu 13 miliard, které se v letošním roce zřejmě nepodaří vyčerpat.

práci se Státním fondem životního prostředí
ČR zveřejnilo dne 28. 2. 2014 soubor výzev
pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v
rámci Operačního programu Životního prostředí v celkové alokaci 7,7 milionu korun.
Hlavním cílem vyhlášení rychloobrátkových
výzev je snížit hrozící třináctimiliardovou
ztrátu a zachránit tak peníze pro Českou republiku. Potenciální zájemci o dotaci z OPŽP
mají unikátní příležitost obdržet podporu
ještě podle pravidel platných v programovém
období 2007-2013. Několik dalších výzev
bude podle stávajících pravidel ještě zveřejněno v průběhu letošního a maximálně i
příštího roku. Vyhlášené výzvy s pořadovými
čísly LVIII., LIX. a LX. umožňují předkládání
projektů v prioritních osách 1, 2, 3, 4 a 6. Některé výzvy jsou již v tuto chvíli uzavřeny, my
Vám dále přinášíme informace o výzvách,
které lze stále ještě využít pro podání Vašich
projektů.
Až do 30. 5. 2014 – 16:00 probíhá příjem žádostí v rámci výzvy LIX. v oblasti podpory 2.1
Zlepšení kvality ovzduší. Na pořízení úklidových zametacích a kropicích vozů, vodních,
skrápěcích, odprašovacích a mlžících zařízení či výsadbu regeneraci izolační zeleně

dat o prodloužení platnosti
registračního listu
Jana Valová
Vzhledem k stále přísnějšímu přístupu Státního fondu životního prostředí (dále SFŽP),
který se ve snaze o akceleraci čerpání peněz
z Operačního programu Životní prostředí
přiklonil k politice „oddělování životaschopných projektů“ od těch, které příjemci nebyli sto zatím dotáhnout k úspěšnému konci,
Vám přinášíme návod, jak správně požádat
o prodloužení platnosti registračního listu,
potažmo prodloužení termínu dodání všech
podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(dále ROPD).

Schválením projektu totiž práce
nekončí, právě naopak.

Mnozí příjemci poněkud bojují s procesy,
které je nutno naplnit k podpisu ROPD (akt,
jehož podpisem se projekt stává profinancovatelným ze strany SFŽP). Příjemci dotace
obdrží po schválení projektu tzv. registrační

ných pásových dopravníků či pořízení jiných
technologií.) Výše uvedená opatření se týkají
zdrojů o výkonu nad 5MW.
Zemědělští podnikatelé ve vaší obci mohou
v rámci této výzvy pořídit například pračky
vzduchu, kejdovače, veškeré mobilní i nemobilní technologie pro snížení emisí čpavku
(zapravovače, rozmetadla pro manipulaci a
vrstvení hnoje) a další.
Tato výzva je dále určena také subjektům
působícím v polygrafickém průmyslu, subjektům provozujícím lakovny, laminovnám,
výrobcům nátěrových hmot, výrobcům
optických systémů, zdravotnickým zařízením, farmaceuticko-chemickým výrobcům
a ostatním subjektům provozujícím zdroje emisí VOC. Podporovány proto budou
projekty zaměřené například na obměnu
tiskařských strojů, nových bezemisních technologií, pořízení nových lakovacích linek,
přechod na vodou ředitelné barvy, laky a
lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek, pořízení nových
bezemisních technologií pro sterilizaci zdravotnického materiálu apod.
Vzhledem k nástupu nového programového
období 2014-2020 bude od 1. července 2014
plošně snížena maximální míra dotace, kterou bude možno získat. Využijte proto možnost získání dotace ještě za zvýhodněných
podmínek.

a profinancování projektu nejpozději v listopadu 2015, lépe však do konce října 2015.
Rovněž musí být z harmonogramu jasné,
jaké kroky pro úspěšnou realizaci již byly
učiněny a co bude nyní následovat. Příjemce dotace rovněž musí doložit, že k termínu
ukončení platnosti registrace došlo k předběžnému oznámení veřejné zakázky včetně
předložení zadávací dokumentace. U projektů nad 10 mil. Kč lze RL prodloužit pouze 2x
a pouze o max. 6 měsíců v celkovém součtu.
Na závěr je zejména nutné zdůraznit, že
nedodržení termínu podání dokladů k
ROPD znamená nenávratnou ztrátu celé
dotace, která byla žadateli schválena. Náš
tým konzultantů jednoznačně nedoporučuje
svým klientům žádné problematické a často
zbytečné prodlužování tohoto termínu. SaCo by tedy měla úspěšná žádost mozřejmě v případech, kdy příjemce nebyl
schopen ovlivnit příčiny zdržení realizace,
o prodloužení RL obsahovat?
Zejména je nutno jednoznačně a věcně pak je nasnadě takovémuto „ohroženému“
popsat důvody, kvůli nimž k prodlení do- projektu pomoci. Proto nás neváhejte konšlo. Snad nejdůležitějším faktorem úspěchu taktovat.
žádosti je přiložení nového harmonogramu realizace projektu, z nějž jasně vyplyne jana.valova@cyrrusadvisory.cz
ukončení realizace ideálně do června 2015 734 622 343

Akcelerační opatření v OPŽP v praxi
Komentář, autor Ing. Jiří Fuchs

S končícím programovým ob-

dobí 2007-2013 jsou některé
operační programy kritizovány
za nevyčerpané finanční prostředky. Osobně si myslím, že
největší problém nastane s programy v gesci MŠMT, OPVK
a VaVpl, nicméně nejvíce proklamovaným
problémovým
programem je OP Životní prostředí, kde nejčastěji slyšíme o
akceleračních opatřeních, která
mají bojovat proti nevyčerpání
evropských fondů alokovaných
pro tento program. Není se
čemu divit, dle prozatímního
návrhu klesne rozpočet OPŽP
na příští sedmileté programové
období až o polovinu.
Zavedení akceleračních opatření je určitě nutností! Nad
schvalováním projektů zůstává totiž někdy rozum stát. Pro

příklad: před rokem jsme klientům doporučovali krátit rozpočet na zateplení až o polovinu,
aby měli šanci na získání dotace, dnes jim říkáme, pojďte do
maximální dotace, bodů máte
sice málo, ale aktuálně jsou
schvalovány projekty s třetinovým bodovým ziskem, než bylo
potřeba před rokem.
Pravidla by měla být nastavena alespoň trochu kontinuálně.
Snad se tato změna promítne
zlepšením služebního zákona.
Doufat můžeme také ve stabilizovaný Státní fond životního
prostředí, který vydal Transparentní a objektivní pravidla
rozhodování o prodlužování
Registračních listů (viz Návod
na str. 3), myšlenka tohoto pravidla, je jistě správná, provedení je však bohužel horší.

V OPŽP zpracováváme celkem
hodně projektů a musím říct,
že spolupráce se zaměstnanci
SFŽP je většinou velice příjemná. V poslední době se však v
některých oblastech začínáme
setkávat s nepochopením prodloužení registračních listů. Je
to jasné, bojovat proti spekulativním a nedotaženým projektům je potřeba, neefektivní a
nepostupující projekty vyhodit
a nahradit je těmi, které žadatelé potřebují opravdu rychle
realizovat.
Nicméně do hry čím dál více
vstupuje zákon o veřejných
zakázkách, časté napadání i
naprosto transparentních výběrových řízení na ÚOHS a dokonce také neúčast žadatelů ve
výběrových řízeních díky nízké
předpokládané nabídkové ceně

– většinou díky bodové optimalizaci při podání žádosti o dotaci, tedy snižování očekávaného
rozpočtu (bylo popsáno výše),
získání lepší nákladové efektivnosti, na druhou stranu snížení
možnosti na úspěšné vysoutěžení. V důsledku toho dochází
ke zpoždění projektů o měsíce.
S tímto faktem bohužel žadatelé moc nenadělají a musí doufat ve shovívavost projektového
manažera, potažmo řídícího
orgánu. Kvalitní projekty, které
přispějí k rozvoji území a pomohou vyčerpat alokaci OPŽP
by proto měly vhodně připravit argumentaci a v souladu s
podmínkami vytvořit kvalitní
žádost o prodloužení termínu k
dodání podkladů k ROpD, především přesně popsat průběh
projektu a plánovaný harmonogram akce.

Podpora projektů v partnerství
s donorskými státy
Soňa Došková

Prioritou

EHP fondů 20092014 je posilování partnerství
mezi českými subjekty a subjekty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Žádosti je proto
možné předkládat v partnerství
s relevantními partnerskými
institucemi z donorských států.
Partnerství v projektu však není
povinné. Způsobilé výdaje na
podporu a posílení partnerství
mohou být zahrnuty do rozpočtu žádosti o grant.
Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí – Partnerem programu vyhlásili 31. 3. 2014 výzvu,
která potrvá až do 2. 6. 2014 do
15 hodin. Program CZ02 – Biodiverzita, monitoring a změna
klimatu financovaného z EHP
fondů 2009-2014 je zaměřena
na zastavení ztráty biologické
rozmanitosti prostřednictvím
aktivit zaměřených na zvyšování kapacit pro efektivní řízení
a monitorování lokalit Natura

2000, zvyšování povědomí a
vzdělávání veřejnosti o biologické rozmanitosti a ekosystémových službách, zlepšení
integrace zohlednění problematiky biologické rozmanitosti do
odvětvových politik a právních
předpisů a zamezení fragmentace ekosystémů.
Podporované projekty:
• Zvýšení kapacity pro efektivní
řízení a monitorování soustavy
Natura 2000,
• Zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, včetně povědomí a vzdělávání ve spojení s
biodiverzitou a změnou klimatu
a s ekonomickým hodnocením
ekosystémů
• Zlepšení integrace kritérii
ochrany biodiverzity do sektorových politik a právních předpisů¨
• Zabránění fragmentace ekosystémů
• Zlepšení informovanosti o životním prostředí o vlivu, stavu a

trendech
• Rozvoj systémů pro výměnu informací zaměřených na
adaptace na změnu klimatu
• Rozvoj strategií a opatření pro
adaptaci na změnu klimatu
Další možnost nabízí program
CZ 06 – Kulturní dědictví a
současné umění, jehož cílem je
ochrana a zachování kulturního dědictví České republiky pro
příští generace a jeho zpřístupnění veřejnosti. Všechny žádosti
musí splňovat uvedené cíle. V
rámci programu je podporováno předkládání žádostí zaměřených i na ochranu a obnovu
židovského kulturního dědictví.
Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant pro programovou
oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ je

20. června 2014 v 19:00.
Programová oblast č. 17 –
Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského
kulturního dědictví (program
CZ O6 – Kulturní dědictví a
současné umění) je zaměřena
na posílení evropské kulturní
identity, kulturního dialogu
a bilaterálních vztahů s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Podpořeny budou
projekty vysoké umělecké
úrovně, originality a projekty,
které inovativním způsobem
pozitivně ovlivní občanskou
soudržnost a mezinárodní
spolupráci s výše uvedenými
zeměmi v různorodých oblastech a aktivitách profesionálního současného umění., jehož
cílem je ochrana a zachování

kulturního dědictví České republiky pro příští generace a
jeho zpřístupnění veřejnosti.
Všechny žádosti musí splňovat
uvedené cíle. V rámci programu
je podporováno předkládání žádostí zaměřených i na ochranu a
obnovu židovského kulturního
dědictví. Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 26. června 2014 v 19:00.
Oprávněné aktivity projektu:
1. Profesionální divadlo (divadlo pohybové a nonverbální,
včetně profesionálního tance a
vizuálního umění)
1.1 Festival, přehlídka
1.2 Nový interdisciplinární pro-

jekt
1.3 Nový inscenační projekt
1.4 Provozování (uvádění) inscenačního projektu
1.5 Tvůrčí dílna, odborný kurz,
konference, seminář
2. Profesionální výtvarné umění
2.1 Výstavní projekt
2.2 Podpora celoroční výstavní
činnosti
2.3 Tvůrčí dílna, odborný kurz,
konference, seminář
3. Profesionální hudební umění
(klasická, soudobá a alternativní
hudba)
3.1 Hudební festival
3.2 Koncertní akce

3.3 Tvůrčí dílna, odborný kurz,
konference, seminář
4. Filmové umění
4.1 Scénáristický kreativní
workshop, odborný kurz, konference, seminář
4.2 Filmový festival, přehlídka
Další možnost ve financování
nejenom kulturních projektů
nabízí Přeshraniční programy,
díky kterým může probíhat
přeshraniční spolupráce mezi
hraničními regiony NUTS III
sousedících s regiony v jiném
členském státu.

Jakub Heidlberk

moravském kraji žádat o dotaci
na zlepšení stavu lesů především s ohledem na mimoprodukční funkce lesa, udržitelné
hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti.
Předmětem podpory je obnova
a zajištění lesních porostů: přirozená obnova a umělá obnova
síjí, umělá obnova sadbou první, zajištění lesních porostů v
zákonné lhůtě.

Dále je podpořena výchova
lesních porostů: výchova lesních porostů do 40 let věku porostu (prořezávky a předmýtní
úmyslná těžba), zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich
částí s plošným zastoupením
melioračních a zpevňujících
dřevin 50% a vyšším.
Termíny podání žádosti:
• na zajištění lesních porostů,

EU pomůže
katastrofou
postiženým
regionům
Schválení změn pro
poskytování rychlé
pomoci v rámci
Fondu Solidarity

Zásadní body dohody schvá-

Poskytování finanční podpory na hospodaření
v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019
Vlastníci lesa mohou v Jiho-

Novinky z Bruselu

přirozenou obnovu a umělou
obnovu síjí od 1.1. do 30.6.2014
a poté každý rok ve stejnou
dobu,
• v ostatních případech do 3
měsíců po splnění předmětu
příspěvku.
Minimální výše přiznané podpory je 1000 Kč, maximální
výše přiznané podpory je 5 000
000 Kč pro jednoho žadatele a
rok.

lené na plenárním zasedání EP
je stanovení hranice 1,5% HDP
NUTS II pro regionální katastrofy, pro nejvzdálenější regiony 1% HDP (toto není případ
ČR) – ČR požadovala 1% pro
všechny. Navíc definice regionální katastrofy pomocí NUTS
III nebyla přijata. To by značně usnadnilo využití pomoci v
rámci naší republiky.
Zálohové platby stanoveny
do výše 10% maximálně však
do 30 milionů EUR. Lhůta pro
podání žádosti do Fondu Solidarity byla prodloužena na 12
týdnů s tím, že v odůvodněných případech ji bude možno
doplnit i po této lhůtě. Evropská komise do 6 týdnů od obdržení přihlášky oznámí, zda stát
splnil požadavky pro poskytnutí pomoci a její výši. Následná
lhůta pro použití poskytnutých
finančních prostředků bude 18
měsíců (namísto původních 12)
To umožní realizovat I složitější práce vyžadující výběrová
řízení, atd. Zajímavá je I nově
zavedená možnost přemístění
poškozené infrastruktury na
bezpečnější místo. Bohužel,
přeshraniční katastrofy, které
tak často postihují naše hraniční regiony, nebyly v nové dohodě zohledněny.
Technická asistence pro přípravu a provedení projektů
je nyní přípustnou součástí
projektu. Komise v nejbližší
době uveřejní pokyny, jak postupovat při přípravě přihlášky.
Josef Jarý

Městské plány mobility
aneb Plánujte pro lidi
Nadace Partnerství (MG)

Udržitelná doprava a městská

mobilita je téma, které v posledních letech začalo výrazněji
rezonovat i u nás. Chtělo by se
říct: „Konečně!“ Vždyť první
koncepty městských plánů mobility se například ve Francii
objevily už před třiceti lety. A
přitom stačí zodpovědět jednoduchou otázku: „Jak si představujete své město nebo obec za
dvacet let?“ Z hlediska městské
dopravy před vámi pravděpodobně vyvstane obrázek města,
které při plánování myslí v první řadě na lidi, nikoliv na auta.
A právě tuto vizi podporuje například i výzva Smart Cities and
Communities z programu Evropské unie Horizon 2020. Čerpat z něj mohou města, která
navrhnou společný projekt na
realizaci vyváženého integrovaného řešení, jehož součástí jsou
i dopravní opatření, a tím tedy i
městské plány mobility.
Co si pod pojmem městský plán
mobility představit? „Jednoduše
řečeno jde o střednědobý strategický plán pro rozvoj mobility v
obcích s ohledem na potřeby obyvatel a firem a zároveň s ohledem
na kvalitu života,“ říká Markéta
Fuchsová z Nadace Partnerství,
která se přípravě plánů mobility dlouhodobě věnuje. „Díky
takovému plánu získá obec návod, jak zlepšit kvalitu životního prostředí, jak snížit negativní dopady dopravy na zdraví
obyvatel a jak zlepšit mobilitu a
dopravní dostupnost v obci.“
Plány mobility u nás
V posledních letech proběhlo
několik vzdělávacích seminářů
a workshopů, na jejichž přípravě má podíl zejména Centrum
dopravního výzkumu a Nadace
Partnerství. „Města i díky těmto
vzdělávacím aktivitám začínají
tušit, že by jim plány mobility
mohly pomoci vyřešit jejich dopravní problémy a také snížit
znečištění ovzduší,“ popisuje
Fuchsová.

Příklady zpoza hranic
Konkrétní opatření navrhovaná
v plánech mobility jsou velmi
často strategického rázu a pro
městskou kasu nemusí zna-

„

Aby se daná opatření uchytila, je potřeba lidi bavit, ne
jim něco nařizovat. Stačí chytrý polep autobusu nebo
nezvyklá lavička, i to jsou komunikační nástroje.
menat velký zásah. „Například
ve Švýcarsku se požadavky na
parkování aut zvyšují s kvalitou
napojení na veřejnou dopravu.
V Belgii jsou plány mobility povinné pro akce nad tisíc návštěvníků a v Británii jsou zase plány
mobility povinnou součástí žádosti o povolení nové výstavby
či rekonstrukce,“ vyjmenovává
Fuchsová.
Jak zvýšit podíl alternativních
způsobů dopravy?
Jaká další opatření na podporu
alternativních způsobů dopravy
lze v plánech mobility nalézt?
Například omezení dojížďky
autem do centra měst, a to například nabídkou kvalitního
systému veřejné dopravy se systémem Park and Ride, postupné
zpoplatnění parkování ve veřejném prostoru, podpora sdílení
aut nebo například veřejná půjčovna kol.
Jak připravit plány mobility?
Důležitou podmínkou pro
vznik funkčního plánu mobility je zajištění dostatečné komunikace mezi jednotlivými
zainteresovanými skupinami a
veřejností. „Je potřeba si uvědomit, že od stolu jen těžko zjistíte,
co vlastně občany vaší obce trápí
z hlediska dopravy. Vzájemná

komunikace je tedy naprosto zásadní částí plánování,“ popisuje
Markéta Fuchsová analytickou
část přípravy plánů mobilit.
„Jakmile sesbíráte relevantní
data, můžete přistoupit k poslední části, a to je samotný návrh
opatření a vytvoření akčního
plánu,“ uzavírá Fuchsová.
Zachovat si městskou identitu!

Nechte se inspirovat některým z příkladů dobré praxe
na www.prostranstvi.cz
Zahraniční příklady potvrzují,
že i za málo peněz lze mít dost
muziky. Ne náhodou se pro taková města uchytil název Smart
Cities.
I díky mezinárodním projektům zaměřeným na management mobility mohou dnes
zástupci obcí poměrně snadno
vyrazit na zahraniční exkurzi
do některého z měst, kde se již
plány mobility podařilo realizovat. Nicméně platí, že nelze jednoduše přenést funkční
koncept například z Francie do
České republiky, naopak je třeba přihlížet k několika základním principům pro efektivní
plánování mobility. „Vycházejte ze zvyklostí a zachovejte si

5 dobrých důvodů, proč mít plán mobility

• zlepšíte kvalitu životního prostředí ve vašem městě
• snížíte negativní dopady dopravy na životní prostředí a zdraví
obyvatel
• zlepšíte mobilitu a dostupnost ve městě
• zlepšíte image a konkurenceschopnosti města
• získáte „veřejnou legitimitu“ plánu díky zapojení občanů do
plánování

městskou identitu,“ radí Fuchsová. „Implementovat něco, co
s daným prostředím nemá nic
společného, je nesmysl. Zároveň je velmi důležité zapojit do
analytické části co nejvíce lidí a
subjektů, abyste získali opravdu
dokonalý obrázek o potřebách a
přáních obyvatel.“ Důležitou komunikační složkou je také kreativní marketing. „Aby se daná
opatření uchytila, je potřeba lidi
bavit, ne jim něco nařizovat.
Stačí chytrý polep autobusu nebo
nezvyklá lavička, i to jsou komunikační nástroje.“
Kde získat finance na plány mobility?
Městské plány mobility jsou
dlouhodobě prioritou Evropské
komise. Aktuálně je možné podávat projekty v konsorciu partnerských měst do výzvy Smart
Cities programu Horizon2020.
Podpořené projekty jsou realizovány ve 2-3 městech a další
2-3 města se v rámci projektu
„učí“, jak navrhovaná opatření
implementovat.

Hledáte partnerskou obec
do projektu Smart Cities?
Napište na mail
marketa.fuchsova@nap.cz,
najdeme vám ji !
Další možné zdroje jsou rozpočty samosprávy a další evropské
fondy prostřednictvím Operačního programu pro sektor
doprava a Integrovaného regionálního operačního programu. Dílčí opatření na podporu
udržitelné mobility lze pak podpořit například z prostředků
Státního fondu dopravní infrastruktury.

dodavatel bezpečnosti a správy IT pro Vaši obec
Správa počítačů a počítačové sítě
√ Dodávka a instalace počítačů
√ Náhrada systému Windows XP
√ Přetažení dat a certifikátů
Rychlé a kvalitní služby, vzdálená správa a podpora, správa antiviru a aktualizací na
stanicích, zálohování a ochrana dat, podpora pro správu a obnovu certifikátů, CzechPoint.

Kamerové a dohledové systémy pro obecní úřad,
školu a veřejná prostranství
√ Návrh systému dle potřeb zadavatele
√ Realizace systémů s vysokou kvalitou a dlouhou životností
√ Dlouhodobé zajištění podpory a servisu

Elektronické zabezpečovací systémy pro obecní
úřad a jiné objekty, požární signalizace
√ Zabezpečení vašeho majetku proti zlodějům a vandalům
√ Při poplachu zajistíme výjezd k objektu
√ Dlouhodobé zajištění provozu, pravidelné kontroly funkčnosti

Tisková řešení
√ Kvalitní a levné řešení pro tisk a kopírování
√ Pronájem kopírky
√ Účtování tisku (služba pro občany)

FlexiMobile - Mobilní volání pro všechny občany

O FIRMĚ:

SLUŽBY PRO FIRMY:
PRODUKTY PRO FIRMY:
SLUŽBY PRO DOMÁCNOSTI:
PRODUKTY PRO DOMÁCNOSTI:

ZENES působí na českém trhu od roku 1991 jako dodavatel kancelářské a výpočetní
techniky. V současnosti se profiluje jako dodavatel služeb správy informačních technologií
s důrazem na bezpečnost. Dále jako poskytovatel řešení pro budování sítí, kamerových
a zabezpečovacích systémů.
SPRÁVA POČÍTAČŮ A POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ | ZABEZPEČENÍ POČÍTAČŮ A SÍTÍ

| INSTALACE SÍTÍ

POČÍTAČE, NOTEBOOKY | SERVERY | DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ | KAMEROVÉ SYSTÉMY | ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY | DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY

| TISKOVÁ A KOPÍROVACÍ TECHNIKA | AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA | SPOTŘEBNÍ MATERIÁL DO TISKÁREN | TELEFONY A ÚSTŘEDNY
NASTAVENÍ SAT PŘIJÍMAČŮ | ANTÉNNÍ ROZVODY | OPRAVY TV, HIFI, VIDEO, SAT | OPRAVY POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ
POČÍTAČE A NOTEBOOKY | SATELITY A PARABOLY | PŘIPOJENÍ K INTERNETU | MULTIMEDIÁLNÍ CENTRA

ZENES Znojmo, a.s. | Hvězdová 1730/23 | 669 02 Znojmo | tel.: 515 22 44 20 | e-mail: obchod@zenes.cz | www.zenes.cz

inzerce

FlexiMobile

√ Minuta volání nebo 1 SMS za 1,45 Kč
√ Paušál 39 Kč měsíčně
√ Bez závazků a omezení
Služba pro občany, která Vás nic nestojí . Kontaktujte nás pro získání
slevového kódu pro Vaši obec. Cena je uvedena včetně DPH.

Jiří Fuchs

Ale

především soukromý a
neziskový sektor, pro který je
určen další balík dotačních titulů. V této sekci se podíváme na
přehled dotací, o které mohou
žádat organizace neveřejného
charakteru, a které pomohou
zlepšit životní prostředí a celkově život ve vašem městě či obci.
Celkový přehled si poté můžete
prohlédnout v tabulce Databáze
nejzajímavějších výzev – Soukromý sektor (viz přiložený list).
Zvýšit zaměstnanost mají programy Rozvoj a Potenciál, prostřednictvím kterých budou
moci podnikatelé od června
získat dotaci na nákup nových

strojů a zařízení nebo budování
a rozvoj výzkumných center. Pokud společnost přijme nového
zaměstnance z úřadu práce, nabízí se jí mzdový příspěvek, pokud stážistu, může získat dotaci
na úhradu nákladů spojených se
zaučením nového člověka, třeba
až ve výši 60.000 Kč.
Aktivní osoby mohou požádat
o příspěvek na zahájení podnikání jak úřad práce, tak jihomoravský kraj a započít tak vlastní
úspěšnou činnost. Pokud budou
mít provozovnu zároveň v obci
do 2000 obyvatel, existuje zde
velká pravděpodobnost na získání následující investiční dotace na rozvoj podniku z Programu rozvoje venkova.
Pro zemědělské podnikatele
existují (většinou úvěrové) programy na nákup zemědělské
techniky nebo třeba pojištění
proti vyzimování a vymrznutí.
V příštím roce se poté znovu

otevřou programy na podporu
větších zemědělských investic,
které mimo jiné podporují například agroturistiku a také potravinářství.
Stejně jako pro veřejný sektor
se nabízí dotace na obnovu kulturních památek, tvorbu vzdělávacích programů ke snížení
nezaměstnanost nebo zavádění
sociálních inovací, dále dotace a
zvýhodněné úvěry na výstavbu
nájemních bytů nebo vyhlášení
programu Nová zelená úsporám na výstavbu a rekonstrukci
energeticky úsporných budov.
Vlastní kapitolu si jistě zaslouží také mezinárodní výzkumné
projekty a podpora spolupráce
podniků s vysokými školami,
univerzitami či veřejnými výzkumnými institucemi.
V neposlední řadě mohou být
zajímavé programy na výsadbu
zeleně, budování vodních clon
nebo nákup úklidové techniky.

Zůstaňte s námi ve spojení.
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„

Každou obec nebo město jistě zaujme možnost dotace na
zlepšení ovzduší, díky které
podnikatelé i fyzické osoby mohou získat dotaci na nákup nového nízkoemisního kotle nebo
rekonstrukci celé podnikové
kotelny ve spojení se zateplením
objektu. Všechny tyto výzvy naleznete také v příloze dotačních
novin.
Do budoucna můžeme očekávat
opětovné vyhlašování programů na snižování environmentálních rizik, tedy rekonstrukce
skladů s chemikáliemi, nebezpečných provozů nebo třeba zařízení na záchyt nebezpečných
látek z lakovacích provozů. Většinu informací o nových programech je již známá, nicméně
otázkou například zůstává, jak
že to v novém programovacím
období bude s podporou cestovního ruchu.

inzerce

Obec nemusí
rozvíjet pouze
zastupitelé

Nejlepší dotaz
z našeho webu:
chci zacit podnikat s kozyckama budu mit
narok pro nějake dotace? děkuji za odpověd. pěkný den

