NÁZOROVÝ ČLÁNEK

LABUTÍ PÍSEŇ DOTACÍ

ÚVODNÍK

Nutno říci, že v poslední době vypadá oblast dotací lépe než dříve.
S předstihem známe harmonogram stěžejních výzev na letošní rok
a protože nám v České republice zbývá moc peněz, vyhlašují se výzvy
k předkládání žádostí o dotace. Velkou část peněz se podařilo
zachránit, ztráta za loňský rok je tak „pouhých“9 miliard korun.

Vážení čtenáři,

Z této částky jsme přibližně 3 miliardy do Bruselu poslali sami, ale už jsme si je
nedokázali vzít zpět. V loňském roce jsme do rozpočtu Evropské unie přispěli
44,5 miliardy korun, z EU jsme na dotacích obdrželi 120,5 miliardy Kč. Co z toho při
hrubém zjednodušení plyne? Máme dobrou bilanci, ale přibližně 1/3 peněz, které
k nám z eurofondů přicházejí, si vlastně platíme sami.
Aktuální vládní uskupení má určitou tendenci všechno zlé házet na své předchůdce
a často s nimi lze souhlasit. Koncepční problémy znemožnily dočerpat peníze, které
k nám z Bruselu přitékají a špatná práce úředníků nás všechny připravila o hezčí
prostředí, nové dálnice, nebo třeba lepší školy.
V radostných oslavách devítimiliardové ztráty (vlastně dvanáctimiliardové) a dobré
práce nynějšího osazení ministerstev však zapadají další podstatné události. Programové
období 2014–2020 je už přes rok v běhu. I když známe harmonogram výzev, zatím
jsme nevyhlásili ani jedinou, která napumpuje do naší ekonomiky peníze na potřebné
investice. V tomto je ČR například horší než Chorvatsko, ale mimo jiné taky než bývalé
vládní garnitury. Třeba v Operačním programu Životní prostředí 2007–2013 byla první
výzva otevřena „již“ 9 měsíců po náběhu období.
Nové programy nám stále neschválila Evropská komise a nezbývá než doufat, že
problémy se služebním zákonem vyřešíme tak, aby mohly být schváleny alespoň v červnu
2015, rok a půl po náběhu nového období. Po neschválení operačních programů přišlo
od Ministerstva pro místní rozvoj uklidňující oznámení, že vyhlašování prvních výzev
tato zpráva neovlivní. S předpokladem, že EK následně programy posvětí, si můžeme
dovolit první výzvy vyhlásit.
Další otázkou však je, v jakém systému se dotace budou administrovat?
Nový portál ISKP14+ má sloučit všechna bývalá administrační rozhraní, již dnes však
přichází z ministerstev zprávy, že se to taky nemusí podařit a skloubení plánovaného
harmonogramu s nástupem nového systému je nereálné.
Stále taky dočerpáváme peníze z minulé sedmiletky, i v letošním roce je znovu otevřeno
několik „starých“ operačních programů, stovky žadatelů čekají na vydání podmínek
o poskytnutí dotace u dříve podaných žádostí, v programech se přelévají miliardy,
to vše s cílem zachránit další peníze z dříve pomalého čerpání.
Co tím vším chci ale říci? Labyrint dotací je opravdu spletitý a pořád se něco děje.
Nezbývá než doufat, že nynější vláda nebude známá tím, že po proprání starých problémů
je umí dobře vyžehlit, ale že zároveň propálí v novém kabátu díry, které se budou zašívat
ještě hodně dlouho.
Ale neděste se, zbylé články našich Dotačních novin už jsou v radostném duchu výhledu
financí pro vaše podnikání!
Ing. Jiří Fuchs,

Dotační noviny vstoupily do druhého
roku své existence, proto je myslím
vhodná malá rekapitulace. V květnu
2014 jsme vydali první číslo tištěných
Dotačních novin pro obce a města,
které bylo určené pouze pro Jihomoravský kraj. Zjistili jsme, že o informace
je opravdu velký zájem, a proto jsme
ve vydávání pokračovali následujícími
čísly. V říjnu rozvoj pokračoval zavedením nové verze pro vás, zástupce
soukromých podniků. Naším cílem je
provést vás často složitým bludištěm
dotací a pomáhat ke snazšímu získávání ﬁnančních prostředků z fondů
Evropské unie.
A co vás čeká v prvním letošním čísle
Dotačních novin pro ﬁrmy a podniky?
Dozvíte se nejnovější informace
o dotačních výzvách, o jejich očekávaných parametrech včetně alokace
až do roku 2020. Ředitel společnosti
CYRRUS ADVISORY bilancuje nad
uplynulým programovým obdobím
a zhodnocuje aktuální stav celé oblasti
dotací. Dále si můžete přečíst článek
o tom, jak probíhal dotační proces na
rekonstrukci chlazení a zvýšení bezpečnosti potravinářského
provozu, jaké změny se chystají
v zákoně o veřejných zakázkách
a mnoho dalšího.
Na konec bych rád upozornil na
novinku z oblasti monitoringu dotací.
Společnost CYRRUS ADVISORY
spustila webovou aplikaci Dotační
Manager, díky které můžete mít
všechny dotační příležitosti pod
kontrolou. Více se dozvíte
na straně 9.

předseda představenstva CYRRUS ADVISORY, a.s.

Za celou redakci přeji
inspirativní čtení,
Tomáš Arnot,
šéfredaktor Dotačních novin
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PŘÍPRAVA PROJEKTU

SNÍŽENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK
V CHOCEŇSKÉ MLÉKÁRNĚ
Mnoho potravinářských ﬁrem používá na chlazení svých provozů čpavek, jehož únik představuje pro okolí
značné riziko. V červnu roku 2013 jsme se poprvé setkali se zástupci Choceňské mlékárny, s.r.o.,
abychom jim pomohli s inovacemi, které zajistí větší bezpečnost provozu.

Jedná se o ryze českou mlékárnu s více
než osmdesátiletou tradicí a zároveň
výrazného producenta mléčných výrobků
v České republice. Předmětem zájmu byla
rekonstrukce strojního chlazení,
na kterou je možné získat dotaci
z OP Životní prostředí.
Prioritní osa, v jejímž rámci společnost
o grant žádala, je jednou z nejsložitějších
dotačních oblastí. Primárně se jedná
o snížení rizika vzniku environmentální
havárie prostřednictvím snížení objemu
amoniaku a náhradou solanky
v chladících obvodech.
Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s.
tudíž kromě samotné žádosti o dotaci
zajistila také veškeré odborné posudky
a vyjádření Ministerstva životního
prostředí k realizaci akce. Proces přípravy
byl poměrně náročný a v návaznosti na
práci environmentálních specialistů
trval zhruba tři měsíce.
Žádost o dotaci byla po dlouhém čekání
schválena na jaře 2014. Tímto začal celý
proces vedoucí k úspěšné realizaci
a proplacení dotace. Nejprve bylo nutno

vybrat dodavatele projektu. Dále jsme
v rámci realizační fáze projektu kromě
podávání průběžných monitorovacích
zpráv zajistili také přípravu podkladů k
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Kdo tímto procesem někdy prošel, ví,
že se častokrát jedná o další zdlouhavý
byrokratický proces, který si v náročnosti
nezadá se samotnou žádostí o dotaci.
Poté, co bylo podepsáno Rozhodnutí
o poskytnutí dotace, tedy konečná smlouva
mezi poskytovatelem a příjemcem dotace,
mohlo se v mlékárně začít se samotnou
realizací projektu. Práce na rekonstrukci
strojního chlazení započaly v září 2014.
V současnosti se celá akce chýlí ke konci
a Choceňská mlékárna s.r.o. tak může říci,
že její provoz je zase o něco bezpečnější.
V únoru 2015 dojde k předání díla
a jeho uvedení do provozu. Až dodavatel
vystaví konečnou fakturu, podáme Žádost
o platbu. Státní fond do deseti pracovních
dnů od jejího schválení zadá platební
příkaz ve prospěch příjemce dotace.
Tím však naše spolupráce nekončí.
V září 2015 bude nutné projít procesem

Závěrečného vyhodnocení akce a následně
pětiletým obdobím udržitelnosti.
Jedná se o další poměrně náročnou
administrativní akci, která může být pro
žadatele opravdovou zátěží. Choceňské
mlékárně proto zajišťujeme kompletní
administrativní pomoc od podání
žádosti po ukončení udržitelnosti
projektu. Výhodou OP Životní prostředí
je také skutečnost, že část nákladů na
pomoc s přípravou projektu je možné
hradit z dotace.
Dotační podpora není v tomto
případě zaměřená na zvýšení
konkurenceschopnosti společnosti,
ale především na snížení rizik havárie
a zlepšení životního prostředí. Nová
výzva těchto smysluplných dotací má
být vyhlášena v září letošního roku.
Právě nyní proto nastává ideální čas
na započetí projektových příprav.
Mgr. Jana Valová,
Senior konzultant společnosti
CYRRUS ADVISORY
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DOTACE PRO FIRMY A PODNIKY

Operační program
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je
jedním ze stěžejních programů, prostřednictvím kterého mohou podniky získat dotaci
na realizaci svých investičních záměrů. Podpora v OP PIK je primárně zacílena na
malé a střední podniky, nicméně některé podprogramy mohou využít i velké podniky,
podnikatelská seskupení nebo provozovatelé inovační infrastruktury. Celkově si čeští
podnikatelé budou moci rozdělit částku 120 mld. Kč.

Již v březnu letošního roku mají být vyhlášeny první výzvy programu OP PIK.
V těch budou uvedeny podrobné a konkrétní podmínky pro podávání žádostí. Samotný příjem žádostí pak bude spuštěn
v období května/června 2015. A to z toho
důvodu, aby žadatelé o dotaci měli dostatečně dlouhý čas na přípravu projektu a zajištění časově náročnějších povinných příloh.

Mimo výše uvedené aktivity můžete získat
dotaci na zpracování ekologické studie.

JAKÉ PROGRAMY BUDOU
Z JARA SPUŠTĚNY?
NA JAKÉ PROJEKTY BUDETE
MOCI ZÍSKAT DOTACI?

A co si máte připravit, pokud budete chtít
zateplit vaši budovu? Kromě samotné
žádosti se předkládají například finanční
výkazy pro rating společnosti, studie proveditelnosti, výpis z katastru nemovitostí
a v neposlední řadě nejdůležitější příloha –
energetický audit.

Pokud plánujete zateplení budovy, je pro
vás vhodný podprogram Úspory energií, na
který je vyčleněno 20 mld. Kč. Příspěvek je
možno získat na:
■ modernizaci a rekonstrukci rozvodů
elektřiny, plynu a tepla,
■ zavádění modernizace systémů měření
a regulace,
■ modernizaci a rekonstrukci
stávajících zařízení na výrobu energie
pro vlastní spotřebu,
■ modernizaci soustav osvětlení budov
a průmyslových areálů,
■ využití odpadní energie ve
výrobních procesech,
■ snižování energetické náročnosti
(zvyšování energetické účinnosti)
výrobních a technologických procesů,
■ instalaci obnovitelných zdrojů energie
pro vlastní spotřebu podniku,
■ instalaci kogenerační jednotky
s maximálním využitím elektrické
a tepelné energie pro vlastní
potřebu podniku,
■ podporu vícenákladů na dosažení
standardu budovy s téměř nulovou
spotřebou a pasivního energetického
standardu v případě rekonstrukce či
výstavby nových podnikatelských budov.
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Podle předběžných informací můžete počítat s minimální dotací 50 %. Podpora bude
dále odstupňována dle velikosti podniku.
Velký podnik tak získá dotaci ve výši 50 %,
střední podnik ve výši 60 % a malé podniky dokonce až 70 %. Na jeden projekt může
podnik získat maximálně 250 mil. Kč.

PROGRAM OBNOVITELNÉ
ZDROJE ENERGIE
Další podporovanou oblastí v rámci
energetiky jsou obnovitelné zdroje energie.
Tento program můžete využít,
pokud plánujete:

podniků. Budete tak moci získat dotaci
v maximální výši 20 mil. Kč na nákup
strojů a zařízení, včetně nezbytného softwaru zajišťujícího jejich funkčnost, nebo na
náklady na pořízení patentových licencí.

PROGRAM NEMOVITOSTI
Modernizaci výrobních provozů, rekonstrukci stávající zastaralé infrastruktury,
rekonstrukci brownfieldů a jejich přeměnu
na moderní podnikatelské objekty bude
podporovat podprogram Nemovitosti.
Dotaci v maximální výši 200 mil. Kč na
jeden projekt budete moci využít na investice do stavebních úprav, včetně demolice
stavby původní a výstavbu novostavby.
Podporována však nebude výstavba
objektu nebo výstavba zóny realizovaná
jako novostavba „na zelené louce“.

PROGRAM INOVACE

Další podporovanou oblastí OP PIK je
oblast Inovací. Tento program budete
moci využít, pokud plánujete uskutečnit
■ výstavbu, rekonstrukci a modernizaci
aktivity, které směřují k realizaci inovačmalých vodních elektráren,
ního projektu nebo projektu na podporu
■ vyvedení tepla ze stávajících
ochrany a nákupu práv duševního vlastbioplynových stanic pomocí tepelných
nictví. Jedná se o zavedení nových metod
rozvodných zařízení do místa spotřeby,
organizace firemních procesů a zvýšení
■ instalaci vzdálené kogenerační jednotky prodeje výrobků a služeb prostřednictvím
významné změny v designu produktu
využívající bioplyn,
nebo balení, lepšího adresování potřeb
■ výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla
zákazníka, otevření nových trhů nebo
a kombinované výroby elektřiny a tepla zavedení nových prodejních kanálů.
z biomasy, vyvedení tepla.
Dotace může být přidělena jen takovým
projektům, které budou současně
Mimo výše uvedené aktivity budete moci
realizovat některou z aktivit zaměřených
získat dotaci na zpracování ekologické
studie. Na jeden projekt budete moci získat na zvýšení technických a užitných
hodnot výrobků, technologií a služeb
až 100 mil. Kč. Z programu však nebude
a zvýšení efektivnosti procesů výroby
možné podpořit výstavbu či rekonstrukci
solárních, větrných či geotermálních zdrojů. a poskytování služeb, zjednodušeně na
projekty, kdy jste něco unikátního
vyvinuli a teď potřebujete nakoupit
PROGRAM TECHNOLOGIE
stroj, na kterém to budete vyrábět.
Na jeden projekt budete moci získat
V případě, že uvažujete o pořízení nových
až 200 milionů Kč.
strojů, je pro vás vhodný podprogram
Technologie. Program je zaměřen na realizaci podnikatelských záměrů začínajících
drobných podnikatelů a malých a středních

DOTACE PRO FIRMY A PODNIKY

POHLEDEM
PRÁVNÍKA

CO PŘINÁŠÍ TECHNICKÁ
NOVELA ZÁKONA
O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
PŘÍJEMCŮM DOTACÍ?
PROGRAM POTENCIÁL
Zvažujete-li založení centra průmyslového
výzkumu, vývoje a inovací, můžete využít
podprogram Potenciál. Právě ten vám
umožní jejich rozvoj, a to zejména díky
možnosti pořízení pozemků, budov, strojů,
zařízení a jiného nezbytného vybavení.
Jestliže jste malý či střední podnik, můžete
využít dotaci i na provoz centra. Ta je
poskytována v maximální výši na jeden
projekt až 200 mil. Kč.

PROGRAM ICT
A SDÍLENÉ SLUŽBY
Operační program bude dále podporovat
tvorbu nových sofistikovaných ICT řešení.
Konkrétně se jedná o tvorbu moderních
a pokrokových digitálních služeb, aplikací
a firmwaru v oblasti komunikace, zábavy,
vzdělávání, zdravotnictví, obchodování,
přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti
kulturních a kreativních průmyslů včetně
související implementace. Zjednodušeně je
to dotace na vývoj soft waru. Mimo to bude
podporováno zřizování a provoz sdílených
služeb nebo budování a modernizace datových center. I v tomto případě získáte pro
své záměry max. 200 mil. Kč na projekt.

PROGRAM MARKETING
Pro usnadnění přístupu vašeho podniku
na zahraniční trhy je zřízen podprogram
Marketing. Na jeden projekt můžete získat
až 200 mil. Kč. Finance je možné využít na
účast na zahraničních výstavách a veletrzích, organizaci seminářů a akcí zaměřených na konkrétní problematiku týkající
se mezinárodní konkurenceschopnosti,
zvyšování schopnosti expanze a na získávání zkušeností s podnikáním v zahraničí.

PROGRAM
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
Vybudování školicích středisek rovněž
spadá do OP PIK. Dotaci můžete získat
na výstavbu či pořízení nových, případně
rekonstrukci stávajících školicích center,

na modernizaci a vybavení prostor včetně
školicích pomůcek, vzdělávacích programů
a práv duševního vlastnictví, které jsou
nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti.
Dotace bude poskytována max. do výše
5 milionů Kč.
V porovnání s předcházejícím programovacím obdobím došlo k několika změnám.
Kromě změn v podporovaných aktivitách
je tou nejzásadnější zavedení nových témat
a tím rozšíření možností čerpání dotací.
Jedná se o energetickou infrastrukturu,
nové inovativní nízkouhlíkové technologie
a v neposlední řadě o infrastrukturu pro
přístup k vysokorychlostnímu internetu.

PROGRAM
NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
A VYSOKORYCHLOSTNÍ
INTERNET
Program Nízkouhlíkové technologie můžete
využít při zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy nebo
třeba při zavádění nízkouhlíkových
inteligentních technologií v budovách
a v oblasti zpracovávání druhotných surovin. Na jeden projekt můžete získat až
100 mil. Kč. Dvojnásobnou částku je
možné obdržet v programu Vysokorychlostní internet. Vyhlášení výzvy se
předpokládá ve 4. čtvrtletí roku 2015.
Navýšen je i celkový rozpočet programu,
a to na 120 mld. Kč. Nejvíce finančních
prostředků bude směřovat na podporu
investic do oblasti výzkumu, vývoje
a inovací a zvyšování energetické účinnosti v podnicích. Druhá nejvyšší alokace je
cílena do oblasti energetiky.
Ing. Alžběta Klimešová

S čerpáním dotací je spojena
podmínka realizace výběrového řízení
na dodavatele plnění. Přinášíme vám
aktuální informace pro správnou
administraci zakázek.
Technická novela si klade za cíl
zjednodušit, zpřesnit a zefektivnit
zadávání veřejných zakázek, posílit
jejich transparentnost a tím
i usnadnit čerpání dotací.
Hodnotící kritéria se rozšiřují
o možnost posuzovat organizaci,
kvaliﬁkaci a zkušenosti pracovníků
podílejících se na plnění veřejné
zakázky a také vliv na zaměstnanost
osob se ztíženým přístupem
na trh práce.
Novela ruší povinnost ukončit
zadávací řízení v případech, kdy
zadavatel obdrží pouze jednu
nabídku nebo pokud mu k hodnocení
pouze jedna nabídka zbyde, což bude
mít pozitivní dopad na oblast čerpání
dotací vzhledem k nutnosti dodržení
termínů projektů.
Novela přináší zmírnění požadavku
na zadavatele ve vztahu k často
sporným případům dodatečných
plnění (víceprací). Doposud platilo,
že vícepráce mohly být zadány
za podmínky jejich absolutní
nepředvídatelnosti, nově je dáno,
že vícepráce budou moci být zadány,
pokud je zadavatel jednající
s náležitou péčí nemohl předvídat.
V případě, že budete potřebovat
pomoc s výběrem dodavatele
nebo účastí ve výběrovém řízení,
neváhejte se na mne obrátit.

konzultant společnosti
CYRRUS ADVISORY

INFORMACE O DALŠÍCH
PROGRAMECH OP PIK NALEZETE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Mgr. Luboš Novosad
senior konzultant ve společnosti
CYRRUS ADVISORY

www.dotacni.info
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OPERAČNÍ PROGRAMY V OBDOBÍ 2014–2020
Spousta z vás jistě slyšela o dotacích na stroje, zaměstnance, rekonstrukci průmyslových hal, zateplení apod. Avšak zorientovat se
v množství dotačních titulů a vyhlášených výzev už pro vás tak jednoduché není. Rozbíhající se programové období 2014–2020
nabízí nepřeberné množství operačních programů a prioritních os. Finanční prostředky jsou rozděleny do několika tematicky
zaměřených operačních programů (dále jen OP). Právě jejich prostřednictvím mohou podnikatelé získat dotaci. Jedná se například
o stěžejní operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí, Integrovaný regionální
operační program, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Program rozvoje venkova, OP Praha – pól růstu ČR a v neposlední řadě
také OP Zaměstnanost. Pro snadnější orientaci mezi dotačními tituly vám přinášíme detailní přehled jednotlivých OP včetně
předpokládaných termínů vyhlášení výzev.

OP PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

zefektivnění veřejné správy, veřejných
služeb a také podpory mezinárodní
spolupráce a sociálních inovací v oblasti
zaměstnanosti, sociálního začleňování
a veřejné správy.

Operační program bude v dalších letech
podporovat mimo jiné i rozvoj inovačních
firem v počátečních obdobích jejího životního cyklu, vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele,
zvyšování kvality a efektivnosti fungování
vědeckotechnických parků včetně
inkubátorů a také projekty spolupráce
výzkumného sektoru s aplikační sférou.

VENKOVA

podporovat bude také diverzifi kaci nezemědělských činností. Diverzifi kace
Alokace: 5,81 mld. Kč
zemědělských podniků do jiných druhů
aktivit rozdělí podnikatelské riziko plynouPraha je jediným regionem v ČR, který
cí ze zemědělské výroby do jiných oblastí
spadá do kategorie rozvinutých regionů
a získá další zdroje příjmů. V neposlední
a řídí se tak odlišnými pravidly pro čerpání
Dle předběžného harmonogramu budou
řadě podpoří tvorbu pracovních příležitostí
financí oproti zbytku ČR. Program je orimoci podnikatelské subjekty tento program
na venkově a úzce propojí zemědělskou
entovaný na podporu malých a středních
využít nejdříve v druhé polovině roku 2015.
výrobu a další podnikání. Jedná se zejména
podniků, vědy a výzkumu, nízkouhlíkovéo nabídku služeb agroturistiky nebo vyuho hospodářství, podporu zaměstnanosti
VÝZVA, KTERÁ VÁS ZAUJME!
žití zemědělské produkce/odpadů k výrobě
a vzdělávání.
energie z obnovitelných zdrojů.
V
září
2015
bude
otevřen
pro
podnikatelské
Dle předběžného harmonogramu budou
subjekty
zajímavý
a
užitečný
program,
Dle předběžného harmonogramu budou
moci podnikatelské subjekty tento program
který podpoří další profesní vzdělávání
všechny dále popsané výzvy otevřeny
využít nejdříve v říjnu roku 2015.
zaměstnanců zaměřené na odborné
v září 2015.
Nejprve budou otevřeny programy Posílení i klíčové kompetence (např. IT, jazyky,
Jako první představíme opatření, které
infrastruktury pro sociální podnikání
soft skills, odborné vzdělávání).
podporuje investice do zemědělských
a Rozvinuté sociální podnikání místních
Dobrou
zprávou
je,
že
v
dubnu
2015
by
podniků. Dotována budou například
komunit. Zaměřují se na:
měly Úřady práce České republiky a Fond
ustájovací a chovatelská zařízení,
■ vznik a rozvoj sociálních podniků
dalšího vzdělávání získat další peníze
skladovací kapacity na produkty rostlinné
poskytujících pracovní příležitosti pro
na zvýšení zaměstnanosti podpořených
výroby, krmiva, steliva či druhotné
znevýhodněné a obtížně zaměstnatelné
osob, zejména starších, mladších, nízko
produkty živočišné výroby, investice
skupiny obyvatel v Praze (včetně
kvalifi kovaných a znevýhodněných.
do nosných konstrukcí trvalých kultur,
chráněných dílen),
Díky přílivu peněz pro tyto subjekty
do staveb pro zahradnictví, pořízení
mohou podniky zaměstnat osoby vedené
■ provoz, zakládání a rozšiřování
speciálních mobilních strojů, budování
na Úřadu práce nebo využít další programy kotelen na biomasu či peletáren, jejichž
sociálních podniků včetně projektů
podporující aktivní politiku zaměstnanosti. produkce bude spotřebována přímo
v oblasti zaměstnávání sociálně
ohrožených v rámci kulturněv zemědělském podniku.
komunitních center a návazných aktivit. PROGRAM ROZVOJE

OP ZAMĚSTNANOST
Alokace: 59,47 mld. Kč
Operační program Zaměstnanost
vymezuje čtyři základní věcné prioritní
osy, které pokrývají problematiku podpory
zaměstnanosti, rovných příležitostí žen
a mužů, adaptability zaměstnanců
a zaměstnavatelů, sociálního začleňování
a boje s chudobou, dalšího vzdělávání,
6

Alokace: 60,02 mld. Kč
Napadlo by vás, že jako podnikatelé můžete
využít dotace z Programu rozvoje venkova?
V případě, že jste zemědělský podnikatel,
můžete získat nemalé finanční prostředky
pro vaše investiční záměry. Využít můžete
dotace na nákup zemědělské techniky, modernizaci zemědělských podniků, podporu
energie z obnovitelných zdrojů a mnoho
dalších. Kromě oblasti zemědělství můžete
získat dotaci v oblasti lesního hospodářství,
kde budete moci získat finance na pořízení
lesních strojů, budování retenčních nádrží
nebo obnovu po kalamitách. Součástí
programu jsou také plošná opatření, která
se zaměřují na udržitelné hospodaření na
zemědělské a lesní půdě. Program není
zaměřen pouze na zemědělské aktivity,

PODÍVEJTE SE NA KOMPLETNÍ
HARMONOGRAM VÝZEV
www.dotacni-noviny.cz/
harmonogram2015

Další výzva bude zaměřena na
zvýšení efektivity výroby a celkové
konkurenceschopnosti malých a středních
podniků v oblasti zpracování zemědělských
produktů. Zemědělským podnikatelům,
výrobcům potravin a krmiv umožní
využít moderní technologie podpora
investic do zařízení, která souvisejí se
zpracováním zemědělských produktů
a uvedením výrobků na trh. Konkrétně
budou podporovány např. investice do
zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro
finální úpravu, skladování, balení a značení

DOTAČNÍ VÝHLED

produktů, i investice související s uváděním kvalitního reprodukčního materiálu
produktů na trh, a to včetně výstavby
lesních dřevin.
a rekonstrukcí budov.
Dřevozpracující provozovny budou moci
Program rozvoje venkova (PRV) bude
získat zejména strojní vybavení pilnic,
podporovat také lesní hospodářství
stroje a technologie sloužící k sušení,
prostřednictvím rekonstrukce a budování
paření a impregnování masivního dřeva.
infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality
V rámci opatření zpracování a uvádění
či zvýšení hustoty lesních cest. Zohledněn
zemědělských podniků na trh bude
bude rovněž vliv cestní sítě na odtokové
podpořen rozvoj inovací, tzn. zavedení
poměry či vybavenost cest pro účely
výrobního postupu, zařízení či výrobku
ochrany lesa.
nebo také významné vylepšení stávající
technologie výroby nebo produktu.
V rámci zavádění preventivních opatření
v lesích před povodňovými situacemi
Další příjem žádostí se bude týkat
a následného snižování rozsahu škod
plošných opatření PRV.
způsobených těmito extrémními vlivy
budou podpořeny tyto činnosti:
OP VÝZKUM, VÝVOJ
■ výstavba a oprava retenčních nádrží
a objektů hrazení bystřin,
■ preventivní protipovodňová opatření na
drobných vodních tocích (zkapacitnění
a stabilizace koryta, zabezpečení břehů),
■ protierozní opatření na drobných
vodních tocích a v jejich povodích
(hrazení a stabilizace strží, zábrany
sesuvů půdy, sanace erozních rýh
i projektová dokumentace).
Další podpora bude zacílena na investice
do ochrany melioračních a zpevňujících
dřevin, obnovu lesních porostů po
kalamitách (zpracování projektové
dokumentace, terénní úpravy, chemická
příprava půdy) a také na snížení rozsahu
škod způsobených povodněmi na malých
vodních tocích a v jejich povodích (sanace
břehových nádrží a výmolů, odstranění
povodňových nánosů z koryt vodních
toků, oprava hrází apod.).
Program bude podporovat i neproduktivní
investice v lesích k posílení rekreační
funkce lesa, např. značení, výstavbu
a rekonstrukci stezek pro turisty, výstavbu
herních a naučných prvků, zřizování
odpočinkových stanovišť, přístřešků,
informačních tabulí, závor, mostků,
lávek, zábradlí a dalších.
V rámci opatření porostů náhradních
dřevin bude podpořeno snížení
zakmenění za účelem podsadby nebo
odstranění původního porostu za účelem
obnovy, umělá obnova sadbou, hnojení
lesních dřevin při výsadbě i zpracování
projektové dokumentace.
Na využití šetrnějších technologií bude
kladen důraz u strojů při hospodaření
v lesích. Dotace budou zaměřeny na
investice do lesní techniky, která omezuje
poškození lesní půdy a porostů, techniky
a technologií určených pro výchovu
lesních porostů či investic do produkce

A VZDĚLÁVÁNÍ
Alokace: 73,02 mld. Kč
Operační program Výzkum, vývoj
a vzdělávání bude dle předběžného
harmonogramu vypisovat výzvy od dubna
2015. Podniky mohou v tomto programu
spolupracovat s výzkumnými organizacemi
na společných projektech a využít tak
stávající výzkumnou infrastrukturu.
S veřejným sektorem mohou podniky
spolupracovat na vysoce rizikových
projektech s velkým potenciálem pro
dosažení průlomových výsledků.

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Alokace: 73,02 mld. Kč
Operační program Životní prostředí
se zaměřuje na ochranu a udržitelné
využívání zdrojů, ochranu klimatu
a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody
a krajiny. Tento program je určen širokému
spektru zájemců. Kromě veřejnoprávních
subjektů v něm mohou o dotace žádat
i podnikatelské subjekty, obchodní
společnosti, ale i fyzické osoby.
Dle předběžného harmonogramu budete
moci využít Operační program Životní
prostředí v létě 2015.
Dotaci bude možné získat na snížení emisí,
výměnu kotle na pevná paliva za nový
nízkoemisní kotel, za tepelné čerpadlo
či za nový plynový zdroj. Dále ji bude
možné využít na náhradu a rekonstrukci
stávajících stacionárních zdrojů
znečišťování a pořízení nových technologií
vedoucích ke snížení emisí a úrovně
znečištění ovzduší.
Podporována bude také výstavba zařízení
pro sběr a třídění odpadů, budování
a modernizace sběrných dvorů. Kromě
toho mohou podnikatelské subjekty
získat dotaci na rekonstrukci chladícího

zařízení, skladů hořlavých kapalin,
skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků
a na další aktivity, jež povedou ke snížení
environmentálních rizik a pomohou
rozvíjet systémy jejich řízení.
V neposlední řadě mohou podnikatelské
subjekty využít dotace na ochranu a péči
o přírodu a krajinu. Mezi podporované
aktivity patří revitalizace funkčních ploch
a prvků sídelní zeleně a aktivity sloužící
k zajištění ochrany a zlepšení stavu
populací vzácných a ohrožených druhů.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ
OPERAČNÍ PROGRAM
Alokace: 128,07 mld. Kč
Dle předběžného harmonogramu budete
moci využít Integrovaný regionální
operační program v září 2015.
Integrovaný regionální operační program
se zaměřuje především na projekty
podporující rozvoj infrastruktury pro
veřejnou dopravu, inovativní formy
cestovního ruchu, podporu kultury,
zlepšení energetické účinnosti v budovách,
rozvoj služeb v oblasti sociální integrace
a péče o zdraví a mnoho dalších aktivit.
Podnikatelské subjekty mohou v tomto
programu využít dotace na vznik nových
a rozvoj existujících podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání.

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO
KONKURENCESCHOPNOST
Alokace: 120 mld. Kč
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost se zaměřuje
na nákup moderních technologických
zařízení, snížení energetické náročnosti
budov, rozvoj ICT, vývojová centra,
vznik a rozvoj vědeckotechnických
parků, školicí střediska, vznik a rozvoj
podnikatelských nemovitostí
a účast na veletrzích a výstavách.
Aktuální informace
o jednotlivých podprogramech
Operačního programu podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
(výše dotace, podporované projekty)
naleznete na našich stránkách
www.dotacni.info/oppik-2014-2020

Ing. Soňa Došková
konzultant společnosti
CYRRUS ADVISORY
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Cítíte me ery
z
ve vašem
marketingu?
NECHTE SE NADCHNOUT NAŠÍ CENOU,
DOBRÝ MARKETING NEMUSÍ BÝT DRAHÝ

UDĚLEJTE ZÁSADNÍ VĚCI,
NA KTERÉ NEBYL ČAS A PENÍZE

žádné umělé nacenění služeb, platíte
vždy jen ﬁxní sazbu za čas práce

poznejte lépe své zákazníky a dejte
propagaci jasný směr

VYUŽIJTE PLNĚ POTENCIÁL MODERNÍHO
MARKETINGU
jsme odborníci přes online marketing,
analytiku, graﬁcký design a reklamu

JEDNODUŠE NÁS VYZKOUŠEJTE
nepodepisujete žádné závazky spolupráce,
udržíme si vás výsledky

Online
marketing

Graﬁcky ztvárnit
vaše myšlenky

Zajistit celý proces
kampaně

Doporučit chytrá
a levná řešení

Zlepšit výkonnost
vašeho webu

PPC, RTB,
Remarketing,
Mailing, Social

redesign, letáky,
bannery, roll-upy,
billboardy a další

od konceptu a návrhu,
přes nákup médií až po
kontrolu a vyhodnocení

CRM, Mailing,
automatizace
procesů

testujeme, měříme,
integrujeme

Dát vám data o vašich
zákaznících nebo konkurenci

Webové prezentace
a microsites

monitoring konkurence, kvantitativní
i kvalitativní výzkumy, segmentace,
tvorba person pro marketing

v 90 % případů není třeba platit
za web miliony korun.
Používáme open-source řešení

WWW.CYRRUSMARKETING.CZ
pište: marketing@cyrrus.cz, volejte: 538 705 748
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inzerce

Co umíme

MONITORING DOTACÍ

DOTAČNÍ MANAGER
REVOLUČNÍ WEBOVÁ APLIKACE
CYRRUS ADVISORY představuje Dotačního Managera, revoluční nástroj na
správu dotačních příležitostí. Vyzkoušejte naši novou webovou aplikaci,
díky které získáte přehled o možnostech ﬁnancování
i osobního konzultanta, pomocníka
a rádce do každé situace.

CO ZÍSKÁTE UŽÍVÁNÍM
DOTAČNÍHO MANAGERA?

V YZKOU
Š
Z DA R M EJTE
A

NEJVĚTŠÍ DATABÁZI
DOTAČNÍCH VÝZEV V ČR

OSOBNÍHO KONZULTANTA,
SPECIALISTU NA DOTACE

JAK ZÍSKAT
PŘÍSTUP DO APLIKACE?

Dotační Manager obsahuje kompletní
přehled aktuálních i očekávaných výzev
ze všech operačních programů.

Osobní konzultant eviduje vaše záměry
a sleduje všechny příležitosti financování.
Vyhodnocuje potenciální přínos pro vaši
aktuální situaci a navrhuje nejlepší možný
postup pro získání peněz z fondů.

Aplikaci můžete vyzkoušet
zdarma a bez jakýchkoli závazků.
Zde je návod, jak na to.

Databáze je výsledkem pokročilé
automatizace a úsilí profesionálního
týmu analytiků a konzultantů.

PROFIL NA SPRÁVU
PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
Přes rozhraní aplikace Dotační Manager
vytváříte a upravujete své záměry. Zadáváte
název, místo realizace, očekávané náklady
a popis projektu, na nějž chcete získat
dotaci. Tyto informace jsou ihned předány
vašemu konzultantovi, který je vyhodnotí
a navrhne další kroky.

Váš konzultant díky vloženým záměrům
přesně zná vaše potřeby a aktivně
vyhledává nejvhodnější dotace.

CENNÉ DOKUMENTY
S přístupem do aplikace získáte i cenné
dokumenty a návody, které vám pomohou
lépe se zorientovat v problematice dotací.

1

Do svého webového
prohlížeče zadejte adresu:
www.dotacni.info/manager-demo

2 Vyplňte jméno a email, na který
Vám zašleme přihlašovací údaje.
3 Přejděte na stránku
www.dotacni.info/manager
a vyplňte údaje z emailu.

Teď už se můžete volně pohybovat
v rozhraní Manageru, zkoušet
a zkoumat podle libosti.

Máte dotaz? Potřebujete pomoc s prvním přihlášením?
Volejte na zelenou linku 800 443 300
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AKTUÁLNÍ VÝZVY

AKTUÁLNÍ VÝZVY
V současné době jsou otevřeny výzvy z programů EUREKA a KONTAKT II, které podporují
výzkumné a vývojové aktivity. Dále byly otevřeny poslední výzvy z končícího Operačního
programu Životní prostředí 2007-2013. Výzvy jsou zacíleny na projekty s velmi krátkou
dobou realizace s ohledem na ukončení programu do konce roku 2015.

NÁZEV PROGRAMU:
EUREKA
Pro koho je výzva určena:
malé podniky zabývající se výzkumem,
výzkumné organizace
Termín příjmu žádostí:
od 16. 1. 2014 do 10. 3. 2015
Cílem programu EUREKA je podpořit
mezinárodní spolupráci v aplikovaném
výzkumu, růst konkurenceschopnosti
českých firem a vytváření nových
inovovaných produktů a služeb.
O dotaci mohou žádat malé podniky
zabývající se výzkumem, výzkumné
organizace a i navrhovatel projektu
v rámci podpory EUREKA CZ.
Projektům průmyslového výzkumu může
být poskytnuta účelová podpora do výše
50 % uznatelných nákladů a ve spolupráci
podniku a výzkumné organizace až do
výše 65 % uznatelných nákladů. Projekty
experimentálního vývoje mohou získat
dotaci do výše 25 % uznatelných nákladů
a ve spolupráci podniku a výzkumné
organizace až do výše 40 %
uznatelných nákladů.
Mezi způsobilé náklady patří:
■ Osobní náklady na výzkumné a
vývojové pracovníky, akademické
pracovníky, techniky a další pomocný
personál,
kteří jsou zaměstnanci uchazeče
o dotaci,

publicity projektu a prezentace
výsledků, náklady na smluvní
výzkum, na získání a uznání práv
k výsledkům projektu a na pořízení
poznatků a patentů),
■ doplňkové náklady do maximální
výše 20 % přímých nákladů projektu.

NÁZEV PROGRAMU:
KONTAKT II
Pro koho je výzva určena:
malé nebo střední podniky zabývající
se výzkumem (případně ve spolupráci
s výzkumnou organizací), výzkumné
organizace
Termín příjmu žádostí:
od 16. 1. 2014 do 13. 3. 2015
Program KONTAKT II podporuje
dvoustrannou, případně vícestrannou
mezinárodní spolupráci institucí
zabývajících se výzkumem a vývojem
v oblasti základního a aplikovaného
výzkumu České republiky s důrazem
na spolupráci se státy, které nejsou členy
Evropské unie.
Mezi způsobilé náklady patří:
■ Osobní náklady na výzkumné
a vývojové zaměstnance, akademické
pracovníky, techniky a další pomocný
personál příjemce,

NÁZEV PROGRAMU:
OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží
Pro koho je výzva určena:
obchodní společnosti a fyzické osoby
podnikající (zpracovávající minimálně
51 % komunálního odpadu)
Termín příjmu žádostí:
od 2. 2. 2015 do 19. 3. 2015
Mezi způsobilé náklady patří:
Výzva je určena na nákup technologií na
separaci komunálního odpadu, zařízení na
předkládání směsného KO, nákup zařízení
na dotřídění komunálního odpadu, nákup
svozového vozidla ke sběru separovaného
komunálního odpadu, pořízení vybavení
sběrných dvorů, pořízení vybavení
kompostáren vč. překladačů a systémy
nádob pro sběr separovaného komunálního
odpadu, včetně biodpadu.
Zlepšování stavu přírody
a krajiny
Pro koho je výzva určena:
fyzické a právnické osoby podnikající
Termín příjmu žádostí:
od 2. 2. 2015 do 19. 3. 2015

Mezi způsobilé náklady patří:
Opatření je zaměřeno na podporu
biodiverzity a podporu krajinných struktur.
Jedná se o zakládání a obnovu krajinných
■ další provozní náklady vzniklé v přímé
■ kapitálové náklady na pořízení a obnovu
souvislosti s řešením projektu, například prvků (výsadba a obnova remízů, alejí,
hmotného a nehmotného majetku
solitérních strojů atd.)
náklady na materiál, zásoby a drobný
nezbytného pro řešení projektu,
hmotný majetek,
Ing. Alžběta Klimešová
■ náklady na poradenské služby vzniklé
■ náklady na služby využívané v přímé
v přímé souvislosti s řešením projektu
konzultant společnosti
souvislosti s řešením projektu,
CYRRUS ADVISORY
za předpokladu, že dodavatelem
zakázek není člen řešitelského týmu ani ■ náklady na zveřejňování výsledků
jiný zaměstnanec uchazeče, provozní
projektů, včetně nákladů na zajištění
náklady vzniklé v přímé souvislosti
práv k těmto výsledkům
s řešením projektu, zejména nákup
výzkumu a vývoje,
materiálu, opravy a nákup služeb
■ cestovní náhrady,
(mimo poradenských služeb),
■ doplňkové (režijní) náklady maximálně
■ další provozní náklady (cestovní
do výše 20 % z celkových ročních
náhrady, přímé náklady na zajištění
způsobilých nákladů projektu.
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■ náklady na provoz a údržbu
dlouhodobého hmotného majetku,

PROČ S NÁMI SPOLUPRACOVAT

PŘEDSTAVENÍ CYRRUS ADVISORY
Společnost CYRRUS ADVISORY, a.s. je jedničkou na trhu dotací. Klientům nabízíme komplexní a profesionální
poradenství spojené s problematikou dotací. Mezi naše další služby patří organizace výběrových řízení,
realizace a audit projektů nebo zajištění předﬁnancování. Při implementaci jednotlivých dotačních
programů poskytujeme poradenství také vysokým školám nebo přímo ministerstvům.

DOTAČNÍ.INFO
Provozujeme nejrozsáhlejší
informační portál o dotacích.
DOTAČNÍ NOVINY

UNIKÁTNÍ SLUŽBY

Jedinečné médium v tištené
i elektronické podobě pro
soukromý i veřejný sektor.

Vyvinuli jsme Dotační Manager,
aplikaci, díky které Vám
už žádná dotace neuteče.

POBOČKY

MÉDIA

Poradit se s námi můžete v Praze,
Brně a Písku. Pomáháme s projekty
napříč celou republikou.

Naši lidé vystupují v ČT, novinách
a na odborných serverech.

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

NAŠI SPECIALISTÉ

Pomohli jsme stovkám žadatelů
a získali jsme pro ně dotace za více
jak 2 miliardy Kč.

Odborníci na všechny operační
programy a více jak 20 zkušených
konzultantů a právníků.

BRNO
Veveří 111 (PLATINIUM)
616 00 Brno-Žabovřesky
+420 538 705 778
brno@cyrrusadvisory.cz

PRAHA
Šeříková 618/4
150 00 Praha – Malá Strana
+420 221 592 372
praha@cyrrusadvisory.cz

ČTVRTLETNÍK DOTAČNÍ NOVINY PRO SOUKROMÝ SEKTOR VYDÁVÁ SPOLEČNOST CYRRUS ADVISORY, A.S.
ZDARMA PRO VYBRANÉ ZÁSTUPCE SOUKROMÉHO SEKTORU. POKUD CHCETE DOSTÁVAT DOTAČNÍ NOVINY,
KONTAKTUJTE REDAKCI NA EMAILU REDAKCE@DOTACNI-NOVINY.CZ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O INZERCI NEBO JINOU
FORMU SPOLUPRÁCE PIŠTE NA MARKETING@CYRRUS.CZ.
Šéfredaktor: Tomáš Arnot | Odborný garant: Jiří Fuchs | Redakce: Jana Valová, Luboš Novosad, Stanislava
Hrabcová, Soňa Došková, Alžběta Klimešová a další | Graﬁcké zpracování: David Valiašek | Externí spolupráce:
Dita Grossová, Dalibor Krch | Adresa redakce: Veveří 111, 616 00 Brno-Žabovřesky | Tisk a distribuce: ARTAX, a.s. |
Dotační noviny pro ﬁrmy a podniky jsou registrované pod evidenčním číslem MK ČR E 21787

PÍSEK
Pražská 483 (Technologické
centrum Písek) 397 01 Písek
+420 380 425 302
pisek@cyrrusadvisory.cz

ZŮSTAŇTE S NÁMI VE SPOJENÍ
  Dotace z EU – Dotacni.info
 @DotacniKanal – jediný kanál,
kde dotace nekončí
www.dotacni-noviny.cz
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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.

Garance

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

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

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!

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.

www.vyberove-rizeni.info

NEDĚLÁME NIC BEZ VAŠEHO
VĚDOMÍ A SOUHLASU.
VŠECHNY KROKY DŮKLADNĚ
KONZULTUJEME SE ZADAVATELEM,
POSKYTOVATELEM PODPORY
A VŠEMI DOTČENÝMI
ORGÁNY.

inzerce

Znalosti a zkušenosti

