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EVROPSKÁ KOMETA ZNOVU
NA DOHLED
Kometa, zastarale vlasatice, je malý astronomický objekt podobný planetce složený 
především z ledu a prachu a obíhající většinou po velice výstředné eliptické trajektorii 
kolem Slunce. Většina komet se zdržuje především za oběžnou dráhou Pluta, 
odkud občas nějaká přilétne do vnitřních částí sluneční soustavy. Velmi často jsou 
popisované jako „špinavé sněhové koule“. Asi nejznámější kometou je ta
Halleyova, která se ke Slunci vrací jednou za 76 let. Její objevitel sir
Edmond Halley se jejího návratu už nedožil.

Vážení čtenáři,

po mnohých peripetiích opět stojíme 
na startu nového programového 
období. První vlna výzev je na dohled,
a proto je rozumné se dobře připravit. 
Česká republika má k dispozici přes 
20 mld. euro, a jak můžeme vidět na 
infografi ce (strana 5), téměř čtvrtina 
připadá na Integrovaný regionální 
operační program, u kterého jsou 
žadateli jsou obce a města. Máme
k dispozici pravděpodobně naposledy 
takto veliký obnos a je pouze na 
nás, jestli tyto prostředky využijeme 
smysluplně, efektivně a beze zbytku. 
Poučení z minulých let je mnoho. 

A o čem si přečtete v tomto vydání 
Dotačních novin? „Spočítali jsme, že 
v rámci eurofondů bude letos pomocí 
výzev k předkládání žádostí o dotace 
podpořeno 172 různých opatření, 
od čističek odpadních vod po větší 
bezpečnost ve školách. Dohromady 
tisíce výzev spouštějí také kraje, 
města, obce a neziskové organizace,“ 
píše Jiří Fuchs v úvodním komentáři 
a zasvěceně popisuje současný stav. 
Jako vždy vám přinášíme přehled 
aktuálních i připravovaných výzev. 
Luboš Novosad se podělí o užitečné 
informace k zadávání víceprací 
stávajícímu dodavateli, zjistíme, jak 
vyhodnocovat cyklistickou dopravu, 
jak využít informační systémy
a mnoho dalšího.

Na závěr bych rád poznamenal,
že tímto jarním číslem vstupuje náš 
čtvrtletník do druhého roku. Věřím, 
že i letos Vám budeme užitečným 
průvodcem po klikatých cestách
za dostupnými fi nancemi z fondů.

 

Za celou redakci přeji
inspirativní čtení,

Tomáš Arnot,

šéfredaktor Dotačních novin

Dotace, nenávratné fi nancování určitého programu, projektu nebo činnosti, je udělena 
žadateli po splnění předem stanovených podmínek. Dotace se poskytují z veřejných 
rozpočtů, do kterých patří státní rozpočet a rozpočty územních samosprávných celků, 
dále sem spadají dotace ze státních fondů, ale také ze zahraničí prostřednictvím 
Národního fondu nebo z prostředků Evropského společenství a z veřejných rozpočtů 
cizího státu. Vzhledem k možné korupci jsou často spojovány se špinavými penězi.
Asi nejznámější jsou „dotace z Evropské unie“, které fungují v takzvaných sedmiletkách. 

Stejně jako Halleyova kometa obíhá kolem Slunce,
u nás se vše točí právě kolem evropských dotací. 

Aktuálně jsme v programového období 2014–2020 a už jsem se začínal bát, že se spuštění 
nových programů v České republice také nedožijeme.  Ale opak je pravdou a ve druhém 
kvartálu roku 2015 začne vyhlašování prvních výzev! Po hubených letech nás tak čeká 
pořádná suma fi nančních prostředků, které mají přispět ke zlepšení prostředí v naší zemi, 
zvýšení konkurenceschopnosti podniků a dalším hezkým cílům. Spočítali jsme, že
v rámci eurofondů bude letos pomocí výzev k předkládání žádostí o dotace podpořeno 
172 různých opatření, od čističek odpadních vod po větší bezpečnost ve školách. 
Dohromady tisíce výzev spouštějí také kraje, města, obce a neziskové organizace. 

Pravděpodobně stojíme před poslední možností využít ve větší míře dotace z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu. Během následujících let by se 
měl hrubý domácí produkt ČR přiblížit k průměru Evropské unie, což zapříčiní to, že dota-
ce z těchto strukturálních fondů budou poskytovány jenom hospodářsky slabším regionům. 

Mimochodem, pokud někde vidíte napsáno „spolufi nancováno Evropskou unií“, 
přibližně 1/3 těchto „peněz EU“ zaplatili naši daňoví poplatníci, zbylé peníze pochází 
především od bohatších evropských států. Další prostředky vkládají samotní žadatelé, 
takže ve fi nále nám EU třeba na novou silnici přispěje přibližně polovinou.

Neměli bychom ale znovu dopustit, aby se připravené peníze na podporu české 
ekonomiky vracely do Bruselu. Musíme se postarat o to, aby se dotační kometa při 
průletu Českou republikou jen tak neodpařila do neznáma.  Finanční prostředky
mají být využity účelně a hospodárně. Věřím, že Dotační noviny budou pro naplnění 
těchto cílů znovu užitečným pomocníkem. Představíme vám nejbližší připravované 
výzvy z  nejdůležitějších dotačních programů pro veřejný sektor. Ukážeme, jakým 
způsobem můžete v obcích a městech podpořit zaměstnanost hůře uplatnitelných
osob na trhu práce a mnoho dalšího.

Znovu si dovolíme představit unikátní službu, Dotační Sonar. Teleskop to sice není, 
ale i tak pomáhá s předstihem hlídat veškeré dotační příležitosti. Před pár měsíci bylo 
na dotační obloze objektů relativně málo a naším cílem bylo pomoci všechny potřebné 
dotace najít. S vyhlášením nových dotačních programů se hvězd zrodilo podstatně více 
a naším dalším úkolem je především maximálně zjednodušit vaši orientaci v dotační 
problematice. Pozitivní ohlasy nás motivují k neustálým inovacím.

Ing. Jiří Fuchs,

předseda představenstva
CYRRUS ADVISORY, a.s.

ÚVODNÍK
NÁZOROVÝ ČLÁNEK
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AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO OBCE A MĚSTA

Podpora výstavby komunitních
domů pro seniory 2015

Podle informací z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR bude během roku 2015 otevřena 
výzva podporující výstavbu komunitních 
domů pro seniory. 

Cílem programu je zajištění sociálního 
nájemního bydlení pro osoby ve věku 60 let 
a více s důrazem na prodloužení jejich 
soběstačnosti a zachování nezávislosti na 
druhých. Maximální výše dotace je stanove-
na na 500 000 euro, přičemž je možné čerpat 
maximálně 650 000 korun na jeden byt.

Dotační řízení na podporu
regionálních kulturních tradic

V rámci tohoto programu jsou podporo-
vány projekty týkající se kulturních aktivit 
spojených s významným výročím nebo 
jinou událostí – např. pořádání kulturních 
akcí k významnému výročí vzniku obce, 
vydávání výročních publikací, almana-
chů či sborníků. Výše dotace je stanovena 
maximálně na 70 % ze způsobilých nákladů 
projektu. Žádosti je možné podávat
do 30. 4. 2015.

Podpora obnovy kulturních památek

Vlastníci památek mohou v rámci tohoto 
programu žádat o dotace na obnovu nemo-
vitých kulturních památek, které
se nalézají mimo památkové rezervace
a nejsou ve vlastnictví České republiky, 
popř. na obnovu movité kulturní památky 
pevně spojené se stavbou, jako jsou např. 
oltáře, varhany aj. Minimální výše příspěv-
ku je stanovena na 50 000 Kč, výše dotace 
může maximálně dosahovat 90 % nákladů. 
Žádosti je možné podávat do 15. 9. 2015. 

Podpora fi nancování asistentů
pedagoga

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR vyhlásilo rozvojový program, jehož 
cílem je zajištění přístupu ke vzdělávání
dětem se zdravotním postižením či 

sociálním znevýhodněním poskytnutím 
prostředků na fi nancování mezd asisten-
tům pedagoga. O podporu mohou žádat 
právnické osoby vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení. Žádosti
je možné podávat do 15. 6. 2015.

Podpora zlepšení prostředí
v problémových sídlištích

Tento program poskytuje dotace na 
revitalizaci veřejných prostranství, regene-
raci bytových domů a na pilotní projekty 
zaměřené na řešení romských komunit 
ohrožených sociálním vyloučením. Výzva 
je určena pouze pro projekty realizované
v rámci integrovaných plánů rozvoje měst. 
Výše dotace může dosahovat až 85 % ze 
způsobilých nákladů projektu. Žádosti je 
možné podávat do 15. 7. 2015.

Česko-německý fond budoucnosti

Fond vyhlásil výzvu pro rok 2015 pod titu-
lem „Hranice spojuje“. Budou podporová-
ny projekty zaměřené na budování užších 
vazeb mezi Čechy a Němci v pohraničí, 
např. prohloubení jazykových znalostí,
rozvoj mimoškolního vzdělávání, dob-
rovolná činnost aj. Projekty mohou být 
podpořeny až do výše 70 % ze způsobilých 
nákladů. Žádosti se podávají do konce 
roku 2015. 

Státní fond rozvoje bydlení

Obce, kraje a vlastníci objektů mají mož-
nost čerpat fi nanční prostředky v progra-
mu Živel na obnovu obydlí postiženého 
živelní pohromou. Dotována může být 
např. oprava, výstavba nebo pořízení oby-
dlí, realizace protipovodňových opatření 
nebo podpora následné pomoci v případě 
živelních pohrom. Podpora je poskytována 
ve formě nízkoúročených úvěrů vlastníkovi 
obydlí. Žádosti o úvěr musí být na SFRB
doručeny do dvou let od data, kdy došlo
k poškození obydlí.

Státní fond rozvoje bydlení podporuje
také výstavbu nájemních bytů formou 
nízkoúročeného úvěru. Stejně tak mohou 
obce a města využít programu Panel 2013+ 
(zvýhodněné úvěry na opravy bytových 
domů) nebo JESSICA (nízkoúročené
úvěry na rekonstrukce sociálního bydlení, 
na modernizace společných částí
bytových domů).

AKTUÁLNÍ VÝZVY
PRO REGIONY

V současné době je vyhlášeno několik
krajských programů a podpor. 

Obce ležící v regionech národních 
parků mohou žádat o dotaci až 80 % na 
podporu environmentálního vzdělávání, 
infrastruktury a vybavenosti obcí, 
zpracování rozvojových dokumentů
a studií či na podporu ekologické dopravy 
v národních parcích. Žádosti je možné 
předkládat až do 30. 9. 2015. 

V Ústeckém kraji je možné průběžně žá-
dat o dotace na pořádání akcí regionálního 
významu, podporu činností neziskových 
organizací, revitalizaci a resocializaci
území dotčeného těžbou.

Obce na území Jihomoravského kraje
mohou celoročně žádat o účelové individu-
ální dotace, jejichž záměr koresponduje
s prioritami Programu rozvoje kraje,
případně s rozvojovými dokumenty.

Bc. Kateřina Čočková,

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

VAŠE MĚSTO NEBO OBEC,
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT 
DOTAZY@CYRRUSADVISORY.CZ
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PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Integrovaný regionální operační program (IROP) je stěžejním operačním programem, pomocí něhož můžete 
žádat o dotace pro vaši obec. Přestože zatím programy nebyly schváleny Evropskou komisí, byl řídícím 
orgánem odsouhlasen předběžný harmonogram výzev pro rok 2015. Přehled výzev, jež by měly být vyhlášeny 
během prvního pololetí letošního roku, přinášíme spolu s příklady projektů na následujících řádcích. 

KVALITNĚJŠÍ IKT SYSTÉMY

Program IROP je zaměřen na podporu 
infrastruktury a informačních a komuni-
kačních systémů veřejné správy. Cílem je 
zefektivnění a bezpečné využívání jednot-
livých agend. Toho by mělo být dosaženo 
sdílením pořízených dat a jejich zpřístup-
něním dalším subjektům veřejné správy. 

Podporovány budou projekty zaměřené na 
ochranu informačních, komunikačních a 
radiokomunikačních technologií v souladu 
se standardy defi novanými v zákoně
o kybernetické bezpečnosti. Nezapomíná 
se ani na modernizaci a vytváření nových 
informačních a komunikačních systémů 
pro potřeby veřejné správy v oblasti vlád-
ního spojení, archivnictví, spisové služby, 
informačních systémů pro potřeby samo-
správných agend, rozvoje radiokomunikační 
infrastruktury státu a technologií.

Realizované projekty by měly
posílit fungování veřejné správy
v těchto oblastech: 

 ■ samoobslužný proces veřejné správy,

 ■ propojování datového fondu veřejné 
správy s dalšími orgány (aby data 
bylo možné sdílet a využívat i v jiných 
informačních systémech),

 ■ celoplošná dostupnost specifi ckých
a komunikačních systémů,

 ■ zrychlení a zjednodušení vnitřních 
procesů a jejich elektronizace

 ■ vytvoření standardů výkonů
veřejné správy.

Dokumenty územního rozvoje 

Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí 
výstavby a udržitelného rozvoje území. 
Jsou také nezbytnou podmínkou pro 
investice a realizaci projektů fi nancovaných 
z evropských fondů. IROP tak navazuje 
na předchozí programy, které rovněž 
podporovaly pořizování územních plánů. 
Nově však budou dotace zaměřeny i na 
územní studie a regulační plány. Výzva by 
měla být vyhlášena v červnu 2015 a bude 
určena obcím s rozšířenou působností.

Příkladem může být obec ohrožená 
vysokým povodňovým rizikem.
V rámci svého rozvoje usiluje o dopravní
a technické napojení a současně také
o navržení protipovodňových opatření. 
Právě územní plán přinese návrh optimální 
varianty dopravní infrastruktury
s ohledem na povodňová rizika
a ochranu krajiny. Vymezí také plochy
pro protipovodňová opatření a místa 
vhodná pro stavby. 

Zvyšování kvality zdravotní péče

IROP bude podporovat nově defi novaná 
centra vysoce specializované péče
v oborech onkologie a perinatologie.
Výzva, jejíž vyhlášení se očekává v červnu 
2015, se týká pořízení technologií
a přístrojového vybavení. Mezi podporo-
vané aktivity tak spadá například moder-
nizace diagnostických přístrojů, jako jsou 
ultrazvuky, tomografy, endoskopy apod. 

Dotace je zacílena na zařízení uvedená 
ve věstnících Ministerstva zdravotnictví, 
která tvoří národní síť specializovaných 
pracovišť. Předpokládá se, že bude 
podpořeno 12 perinatologických
a 14 onkologických center. 

Projekty v rámci IROPu lze realizovat na 
celém území ČR mimo území hlavního 
města Prahy. Toto vymezení se však 
netýká projektů realizovaných v souvislosti 
s informačními a komunikačními 
technologiemi ve veřejné správě. Právě 
projekty ze specifi ckého cíle 2.3 Zvyšování 
efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality 
systémů IKT je možné uskutečnit i v Praze. 
A to z toho důvodu, že většina orgánů 
veřejné moci s celorepublikovou
působností sídlí právě zde.

Výše uvedené aktivity představují výzvy, 
které by měly být vyhlášeny z IROPu mezi 
prvními. Do konce roku 2015 však bude 
množství dotačních titulů přibývat.
Již během podzimu se počítá s  výzvami
z oblasti sociálního podnikání, podporou 
na zateplení bytových domů a pořízení 
dalších dokumentů územního rozvoje. 
Detailněji vás o těchto výzvách budeme 
informovat v dalším čísle Dotačních novin.

Bc. Kateřina Čočková,

konzultant společnosti
CYRRUS ADVISORY

PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ: OMEZENÍ 
PŘI ZADÁVÁNÍ VÍCEPRACÍ 
STÁVAJÍCÍMU DODAVATELI

Při své praxi se potkávám s mnoha 
zadavateli výběrových řízení.
Obzvláště při spolupráci na staveb-
ních zakázkách dochází k nutnosti 
zadání práce nad rámec původní
domluvy, tzv. víceprací. Pro zadavate-
le je ideálním řešením zadání
víceprací stávajícímu dodavateli
v jednacím řízení bez uveřejnění 
(JŘBU), což znamená, že se nemusí 
vypisovat další „klasické“ výběrové 
řízení a zbytečně prodlužovat dokon-
čení projektu.  Nicméně  vzhledem
ke zvýšenému riziku možnosti
obcházení zákona se JŘBU musí
řídit striktně danými pravidly.

Základní podmínkou JŘBU je,
že mu předcházelo zadávací řízení 
a zadavatel uzavřel s vybraným 
dodavatelem smlouvu. Zákon 
předpokládá zadání dodavateli, 
který realizoval původní zakázku, 
a vícepráce jsou nezbytné pro 
dokončení dříve sjednané zakázky. 
Zadavatel musí prokázat, že 
dodatečné práce nebylo možné 
předvídat a zároveň jsou nezbytně 
nutné pro dokončení původního 
předmětu zakázky, tj.  nemohou
být technicky nebo ekonomicky 
odděleny od původní zakázky. 
Samozřejmostí je, že vícepráce 
nesmí být obsažené již v původních 
zadávacích podmínkách a náklady
na ně nepřekročí 20 % z ceny 
původní zakázky. 

Uvedl jsem zde základní podmínky 
pro zadání víceprací v jednacím
řízení bez uveřejnění. Budete-li se 
řídit výše uvedenými pravidly, snížíte 
tím riziko sankcí. Pokud ovšem 
chcete co nejvíce eliminovat možné 
pochybení, doporučuji vše důkladně 
konzultovat se zkušeným právníkem. 

Mgr. Luboš Novosad

právník společnosti
CYRRUS ADVISORY 

POHLEDEM 
PRÁVNÍKA

ALOKACE INTEGROVANÉHO 
REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO 
PROGRAMU DO ROKU 2020
Dotace pro veřejný sektor budou v následujícím programovém období 
opravdu štědré. Města a obce si v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu rozdělí více jak čtyři a půl miliardy euro a získají tak 
další fi nanční podporu na to, aby zlepšily kvalitu života svých občanů.
Z infografi ky je zřejmé, že nejvíce peněz je vyčleněno na rozvoj regionální 
silniční infrastruktury, energetiku, bydlení a kvalitnější vzdělávání.

PŘEHLED PODPOROVANÝCH OBLASTÍ
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945mil.
EUR

473
Udržitelné
formy dopravy

mil.
EUR

284 mil.
EUR

Sociální inkluze

338 mil.
EUR

473mil.
EUR

Podpora
lokálních
komunit

304mil.
EUR

Rozvoj
sociálního
podnikání

24 mil.
EUR

Dokumenty
územního
rozvoje

46 mil.
EUR

425mil.
EUR

151mil.
EUR

Energetika a bydlení

623mil.
EUR

330 mil.
EUR

86 mil.
EUR
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PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY OP ŽP 
Operační program Životní prostředí je pro obce vzhledem k celkovému objemu fi nančních 
prostředků v pořadí druhým nejzajímavějším programem pro čerpání dotací v novém 
programovém období. Díky zveřejněnému předběžnému harmonogramu výzev pro rok 
2015 už můžete plánovat a začít připravovat projekty. Přehled výzev, jež by měly být 
vyhlášeny během prvního pololetí letošního roku, přinášíme na následujících řádcích
spolu s demonstrativními příklady projektů. 

Povodňová ochrana intravilánu

Výzvy budou zaměřeny na realizaci 
povodňových opatření. Bude možné 
fi nancovat následující aktivity: 

 ■ zprůtočnění nebo zvýšení retenčního 
potenciálu koryt vodních toků
a přilehlých niv, zlepšení přirozených 
rozlivů,

 ■ hospodaření se srážkovými vodami
v intravilánu a jejich další využití 
namísto jejich urychleného odvádění 
kanalizací do toků,     

 ■ obnovení, výstavba a rekonstrukce, 
případně modernizace vodních děl 
sloužících povodňové ochraně,

 ■ stabilizování a sanace svahových 
nestabilit ohrožujících zdraví,
majetek a bezpečnost.

Protipovodňová opatření

Tato podoblast je zaměřená na zlepšování 
znalostí povodňového ohrožení a rizik. 
Patří sem analýza odtokových poměrů 
včetně návrhů možných protipovodňových 
opatření a také budování, zkvalitnění a 
rozšíření hlásných, varovných
a výstražných systémů. 

Snížení emisí 

Cílem je náhrada a rekonstrukce stávajících 
stacionárních zdrojů znečišťování
a pořízení technologií či provedení změn 
technologických postupů, které povedou
ke snížení emisí znečišťujících látek nebo 
ke snížení úrovně znečištění ovzduší. 

Jedná se například o kompletní či dílčí 
náhradu kotlů, pořízení dodatečných 
technologií, které povedou ke snížení 
emisí (jako jsou například tkaninové fi ltry, 
elektrostatické odlučovače), snížení úrovně 
znečištění ovzduší (vodní clony, skrápění, 
mlžící zařízení). 

Prevence vzniku odpadů 

V rámci této oblasti budou podporovány 
realizace nebo modernizace technologií, 
jejichž výstupem bude menší množství 
produkovaných odpadů, nebo budování 
míst pro předcházení vzniku odpadů, 

např. center pro opětovné použití výrobků 
(nábytek, textil aj.), výstavba zařízení pro 
nakládání s nebezpečnými odpady aj.

Materiálové a energetické

využití odpadů

Mezi opatření, která budou moci být 
realizována, spadá budování kompostáren, 
zřizování nových a modernizace stávajících 
sběrných dvorů a výstavba bioplynových 
stanic. Dále bude možné pořídit třídicí
a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní 
výstupní surovinu a linky s navazujícími 
technologiemi, případně realizovat 
výstavbu a modernizaci zařízení pro
sběr, třídění a úpravu odpadů. 

Odstranění ekologických zátěží

Další podpora se věnuje odstraňování 
ekologických zátěží. Projekty, na které 
budete moci získat dotaci, se týkají 
inventarizace kontaminovaných
a potenciálně kontaminovaných míst, 
realizace průzkumných prací (včetně 
doprůzkumů), analýz rizik a sanace vážně 
kontaminovaných lokalit. Konkrétními 
záměry pak mohou být např. rekultivace 
dosavadních skládek, odstraňování 
nepovolených skládek.

Ochrana významných
chráněných území 

V rámci tohoto opatření budou 
podporovány aktivity jako péče o vzácné 
druhy a jejich biotopy, péče o cenná 
stanoviště a jejich obnova a tvorba, 
zajišťování péče o zvláště chráněná 
území a lokality Natura 2000, prevence 
šíření a omezování výskytu invazních 
druhů, budování a údržba návštěvnické 
infrastruktury v zvláště chráněných 
územích a v lokalitách Natura 2000. 

Posílení biodiverzity a přirozené
funkce krajiny

Dotace bude možné získat na projekty 
zaměřené na zprůchodnění migračních 
bariér pro vodní a suchozemské živočichy, 
vytváření a regeneraci funkčnosti krajin-
ných prvků a struktur, revitalizaci
a podporu samovolné denaturace vod-
ních toků a niv a v neposlední řadě i na 
zlepšování druhové, věkové a prostorové 
struktury lesů. Podporována bude realizace  
opatření blízkých přírodě vyplývajících ze 
studií cílených na zpomalení povrchového 
odtoku vody, protierozní ochranu 
a adaptaci na změnu klimatu. Konkrétními 
projekty mohou být rekonstrukce, moder-
nizace nebo odbahnění rybníka,
revitalizace vegetačních prvků apod.

Zlepšení kvality prostředí v sídlech 

Tato podoblast je určena na podporu 
projektů zabývajících se zakládáním 
či revitalizací funkčních ploch a prvků 
sídelní zeleně, např. vybudováním parku 
nebo odpočinkové zóny, obnovou aleje, 
rozšířením ploch obecní zeleně aj.  Cílem
je zlepšení životního prostředí v sídlech.

Ing. Alžběta Klimešová,

konzultant společnosti
CYRRUS ADVISORY

PŘIPRAVOVANÉ VÝZVY

CHCETE MÍT VŠECHNY 
PŘÍLEŽITOSTI DOTACÍ POD 

KONTROLOU?

Zavolejte nám na zelenou linku
a informujte se o výhodách

Dotačního Manageru.

 800 443 300
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JAK VYHODNOTIT INVESTICI DO CYKLISTICKÉ DOPRAVY? 
SČÍTEJTE CYKLISTY!
V České republice přibývá měst uvědomujících si pozitivní přínos cyklistické dopravy do práce, školy nebo obchodu. Čistější 
vzduch, zdravější občané, klidnější doprava. To vše motivuje radnice k výstavbě nových cyklostezek a implementaci dopravních 
opatření zvyšujících bezpečnost cyklistů, které fi nancují buďto z vlastních rozpočtů nebo z dotací. Kolik cyklistů ale stezky 
skutečně využívá? Jaká je efektivnost investic do dopravních opatření pro cyklisty? Kdy je nejvhodnější doba pro provádění 
údržby? To jsou otázky, které přichází s výstavbou nových úseků. 

PRŮZKUM DOTAČNÍCH NOVIN:
ČERPÁNÍ DOTACÍ VE VEŘEJNÉM SEKTORU
Zajímalo nás, jak jsou populární dotace mezi zástupci veřejného sektoru. Obeslali jsme všech více než 6 000 měst a obcí a zde 
vám přinášíme výsledky. Ukázalo se, že zájem o dotace je opravdu velký, ale stále v České republice existuje mnoho faktorů,
které se negativně podepisují na jejich čerpání. 

Odpovědi přináší monitoring cyklistů 
pomocí automatických sčítačů. Umožňuje 
vyhodnocovat dlouhodobé trendy, sezónní 
vlivy, denní i hodinovou intenzitu provozu. 
A právě takové informace jsou nezbytné 
pro efektivní plánování a vyhodnocování 
investic do infrastruktury pro nemotorovou 
dopravu. Data o cyklistech se současně 
využívají pro zdůvodnění žádostí o dotace
a informování médií a veřejnosti 
o úspěšných projektech města.  

Sčítače mohou cyklisty nejen evidovat, 
ale také okamžitě zobrazovat na displeji 
aktuální počty průjezdů v příslušném 
dni a celkově v daném roce. „Jak ukázala 
zkušenost z Kodaně, pro mnoho obyvatel 
je to silná motivace, aby na kolo usedali 
častěji. Po instalaci sčítačů s displejem
se mnoho lidí připojilo k soutěži
o dosažení co nejvyššího čísla

Převážná většina dotazovaných se zajímá 
o možnosti dotací. 74 % má zájem o peníze 
z evropských fondů a 88 % plánuje podat 
si žádost o dotaci z kraje. Pouze 0,6 % 
respondentů uvedla, že je dotace vůbec 
nezajímají a nechtějí jich využít.

NEDOSTAL SE K VÁM NÁŠ
DOTAZNÍK A DOMNÍVÁTE SE,

ŽE MÁTE K PROBLEMATICE
CO ŘÍCI? 

Napište nám do redakce.
Vaše komentáře dostanou prostor

v následujícím čísle Dotačních novin. 

REDAKCE@DOTACNI-NOVINY.CZ 

a vzrostl tak i podíl pravidelných cyklistů,“ 
vysvětluje Luboš Kala z Nadace Partnerství 
(www.scitace.cz), která monitoring
cyklistů v ČR provádí již téměř 10 let. 

Podobně se snaží motivovat stávající
i nové cyklisty například v Pardubicích, 
kde je zobrazovací zařízení nainstalováno 
na jedné z páteřních stezek do centra. 
„Je to vůbec první takové zařízení v ČR 

a v loňském roce zaregistrovalo více než 
600 000 cyklistů,“ dodává Kala. Sčítání 
cyklistů probíhá i na dalších místech v ČR, 
např. ve městech podél Labe, Bečvy nebo 
Baťova kanálu, což podle Kaly odráží
i trend stále se zvyšujícího podílu cyklistů 
na dopravě ve městech. „I proto aktuálně 
nabízíme městům, která mají zájem na 
rozvoji cyklistické dopravy, bezplatné 
zpracování studie monitoringu cyklistů. 
Ta obsahuje návrh rozmístění sčítačů, 
vhodných technologií, způsobu zpracování 
dat a souvisejících nákladů. Studii pak lze 
jednoduše využít jako podklad žádosti
o dotaci na monitoring cyklistů,
například z Integrovaného regionálního
operačního programu.“  

Martin Gillár,

Nadace Partnerství

EKOLOGICKÁ DOPRAVA

Podpořené projekty ale nevyžadují 
pouze snahu a zájem od příjemců dotace. 
Potvrdilo se nám, že více jak pětina 
zájemců o dotace nemá na předfi nancování 
a fi nanční spoluúčast (podle typu 
programu) vyhrazené prostředky. 

Průzkum vychází z 352 odpovědí zástupců měst a obcí. Zastoupení respondentů podle velikosti obce: 43,8 %
do 500 obyvatel, 31 % 500 až 2 000 obyvatel, 23,9 % 2 000 až 50 000 obyvatel, 1,1 % nad 50 000 obyvatel.

Čerpání z fondů nejvíce omezuje 
administrativní náročnost. To je také 
jeden z hlavních důvodů, proč více jak 
polovina dotázaných měst a obcí využívá 
poradenských fi rem.

87,8 %

74,1 %

0,6 %

PLÁNUJETE V NÁSLEDUJÍCÍCH
ČTYŘECH LETECH ŽÁDAT O DOTACE?

CO POVAŽUJTE ZA HLAVNÍ BARIÉRY,
KTERÉ VÁM ZNESNADŇUJÍ ČERPÁNÍ DOTACÍ?

Zajímají mě 
evropské fondy

Dotace mě 
nezajímají

Mám v plánu
podat si žádost
o dotaci z kraje

Špatná 
informovanost

Administrativní 
zátěž

Nutnost předfi nancování 
nebo spolufi nancování

17,3 %

88,1 %

37,5 %
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MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REALIZOVALO 
MODERNÍ ŘEŠENÍ FINANČNÍ KONTROLY
Informační systém nedovolí provést žádné úkony, které nebyly plánovány a schváleny. 
Schvalovací proces probíhá v elektronické podobě. Město Valašské Meziříčí na jaře roku 2011 
vypsalo výběrové řízení na dodávku informačního systému ERP. Bylo vybráno řešení postavené 
na informačním systému GINIS® společnosti GORDIC. Součástí dodávky byly také webové 
služby pro integraci vybraných stávajících aplikací. 

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

Komplexní řešení

Implementace probíhala od července 
2011 v několika pracovních skupinách. 
Důvodem byl fakt, že připravované řešení 
bylo skutečně komplexní a zahrnovalo 
všechny ekonomické agendy. 1. ledna 2012 
byl zahájen ostrý provoz ekonomických 
aplikací řešících agendu fi nančních 
závazků a pohledávek, bezhotovostních 
a hotovostních plateb, zpracování majetku 
včetně evidence pozemků, dále modulů 
pro zpracování účetnictví a rozpočtu a také 
evidenci smluv a objednávek s fi nanční 
kontrolou a vazbou na rozpočet města.

Počet nasazovaných programových 
modulů tak byl opravdu značný – novými 
soft warovými prostředky byli vybaveni 
všichni pracovníci, kteří hospodaří 
s fi nančními prostředky města. Jako 
poslední byla na konci léta 2012 zahájena 
implementace aplikace Balancování 
rozpočtu. Jejím prostřednictvím již
v současné době probíhá sběr
požadavků na rozpočet.

Všechny operace pod kontrolou

Jednou z největších řešených agend 
byla Evidence smluv a objednávek. Zde 
dodavatel spolu s fi nančním odborem 
a interním auditorem městského 
úřadu připravili řešení, jež odpovídá 
schvalovacím postupům předběžné 
fi nanční kontroly podle zákona č. 320/2001 
Sb., o fi nanční kontrole ve veřejné správě, 
a prováděcí vyhlášky č. 416/2003 Sb., 
novelizovaných od 1. července 2012.

Jednotlivým pracovníkům byly přiděleny 
role příkazců operace, správců rozpočtu 
a hlavních účetních. Tito úředníci tak 
mohu provádět úkony podle příslušných 

schvalovacích postupů předběžné fi nanční 
kontroly před vznikem závazku v modulu 
Smlouvy (SML) a po vzniku závazku 
v modulech Kniha došlých faktur (KDF)
a Poukazy (POU).

Při předběžné kontrole se posuzuje, zda 
plánované a připravované operace odpoví-
dají stanoveným úkolům organizace a jsou 
v souladu s právními předpisy, schválenými 
rozpočty, programy, projekty, uzavřenými 
smlouvami nebo jinými rozhodnutími
o nakládání s prostředky města.

Elektronizace dokumentů

Soft warové řešení schvalovacího procesu 
je v rámci distribuce IS GINIS® k dispozici 
od verze 3.68 a na městském úřadě bylo 
implementováno na podzim roku 2013. 
Zásadní změnou je zejména elektronická 
verze schvalovaných dokumentů.
Ty již nemusí být tištěny a podepisovány 
na papíře, ale jsou podepisovány 
elektronickým podpisem s využitím 

modulu EPK (Elektronická
podpisová kniha).

Dokumenty nyní po úřadě neputují 
fyzicky, ale elektronicky v informačním 
systému. Tímto postupem se minimalizují 
rizika jejich ztráty. Mezi další výhody patří 
důsledné dodržení postupů dle zákona
o fi nanční kontrole, průhlednost, snadné 
zjištění stavu schvalovacího procesu 
a také jeho zkrácení. Snadněji je také 
dohledatelné, kdo, kdy a jaký úkon provedl.

Od 1. ledna 2015 se na městském úřadě 
začala využívat i elektronická fi nanční 
kontrola před vznikem nároku (v agendě 
Smluv) a po vzniku nároku v dalších 
ekonomických agendách. Nyní se tedy 
elektronizace procesů pro fi nanční 
kontrolu týká nejen výdajů, ale také
většiny příjmů města.

Vladimír Přech,

Gordic, s.r.o.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj – oblast podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.
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DOTACE NA KOMUNÁLNÍ TECHNIKU:
TECHNOLOGIE A ŘEŠENÍ
Dotace – téma probírané při všech debatách o komunální údržbě v obcích a městech. 
Bez dotačních peněz se dnes neobejdou prakticky žádné větší investice do komunální 
sféry. Jedna věc je, jak na dotaci dosáhnout, splnit podmínky přidělení a dotaci 
úspěšně čerpat, druhá, jak co nejlépe zpracovat požadavky na techniku tak, aby 
splňovala podmínky dotace, ale i potřeby zadavatele. 

Už v první fázi procesu rozhodování, 
kdy zjišťujete reálnost projektu, je 
vhodné mít připraveno více technických 
variant a hlavně vědět o výhodách či 
nevýhodách možného řešení. Vyhnete se 
tak nepříjemným situacím, které skončí 
například nutností převzít stroj, který má 
zcela nevhodnou velikost pro komunikace 
v obci, používá nevhodnou technologii
a ještě pro jeho obsluhu potřebujete řidiče 
s profesním průkazem. Jak se takovému 
scénáři vyhnout? 

V první řadě je vhodné zvážit, zda 
pořizovaný stroj bude využit pouze na 
činnost uvedenou v podmínkách dotace, 
nebo bude v souladu s pravidly pro 
poskytnutí podpory užíván i jinak. Jeden 
stroj pak s navýšením podílu vlastního 
fi nancování zvládne více úkolů a nutnost 
kvalifi kované obsluhy a nákladů na provoz 
se rozloží na přijatelnou míru díky většímu 
objemu odvedené práce.

Dále je třeba seznámit se s nabídkou 
techniky a se zázemím těch, kteří se
o váš stroj budou případně starat. Velmi 
pomohou reference a zkušenosti starostů 

nebo obsluhy podobné techniky v okolních 
obcích. Jistou zárukou může být i plošné 
pokrytí servisními službami s garancí 
výrobce nebo importéra. Rozhodně 
doporučujeme vyhnout se dodavatelům 
techniky dovážené individuálně, bez 
ofi ciálního schválení v ČR, s nekompletní 
schvalovací a technickou dokumentací
a bez certifi kace.  

Rozhodujícím faktorem při výběru vhodné 
techniky je samozřejmě i cena. Nejlevnější 
varianta ale nemusí být nejlepším řešením 
a často přinese rozčarování z výsledku
a smyslu celé akce. Smutným případem jsou 
pak situace, kdy obce kvůli podmínkám 
dotace skladují po dobu pěti let stroje,
které přestaly fungovat už po prvním 
použití. A z našich zkušeností víme,
že je těchto případů stále dost.

Martin Lacina,

Traktorservis - ML, s.r.o. 

ÚDRŽBA MĚSTA

Potřebujete pomoct
s výběrem techniky pro
vaši obec?

Traktorservis-ML, s.r.o. působí na trhu
s komunální technikou od roku 1999. 
Z původní profi lace na oblast farmář-
ství a vinařství se záhy vyčlenila skupi-
na produktů pro obce a města, která 
zahrnuje produkty od univerzálních 
nosičů traktorového typu přes profe-
sionální sekací a trávníkářské stroje až 
po svozová vozidla a zametací vozy.

Největší podíl na obratu přinesly 
v posledních letech projekty z Operač-
ního programu životní prostředí.

Jako jedna z mála fi rem disponujeme 
i servisním zázemím pro kompletní 
údržbu komunální techniky včetně 
výjezdových servisních skupin a řešíme 
i opravy strojů a zařízení, které byly 
pouze dodány, bez jakýchkoliv návaz-
ných služeb a podpory. 

Více informací na webu
www.traktorservis.cz
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DOTOVANÁ PRACOVNÍ MÍSTA V ROCE 2015
Operační program Zaměstnanost je v novém období 2014–2020 obdobou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Obce mohou z tohoto programu čerpat dotace na různé projekty neinvestičního charakteru. Podle zveřejněného předběžného 
harmonogramu výzev pro rok 2015 budou v  letošním roce pro obce otevřeny následující výzvy:

Zvýšení zaměstnanosti starších, 
mladších, nízkokvalifi kovaných
a znevýhodněných osob

Podpora je určena zejména na zprostředko-
vání zaměstnání či vytvoření nových pra-
covních míst formou mzdových příspěvků 
na nové zaměstnance. Dále jsou podporo-
vány aktivity jako poradenské
a informační činnosti či programy, úhrada 
rekvalifi kačních kurzů, aktivity vedoucí
k získání pracovních návyků a zkušeností, 
realizace nových či inovativních nástrojů 
aktivní politiky zaměstnanosti, vzdělávací 
kurzy a školení.

Snížení rozdílů v postavení žen
a mužů na trhu práce

V rámci tohoto opatření budou podpořeny 
projekty, které řeší příčiny velkých 
rozdílů v postavení žen a mužů na trhu 
práce. Konkrétní záměry pak mohou 
být: vybudování či provoz zařízení péče 
o děti a dětských klubů, vzdělávání osob 
pracujících v zařízeních péče o děti, další 
profesní vzdělávání pro ženy, vzdělávání
a poradenské aktivity pro osoby na 
mateřské a rodičovské dovolené, další 
doprovodná opatření vedoucí k podpoře 
rovných příležitostí na trhu práce
(zajištění dopravy, ubytování, stravování). 

Zvýšení uplatnitelnosti osob 
ohrožených sociálním vyloučením

Do tohoto opatření spadají projekty 
podpory sociálního začleňování osob 
sociálně vyloučených do ekonomického, 
sociálního a pracovního života, podpora 
terénních a ambulantních služeb, aktivity 
zaměřené na pomoc jednotlivcům či 
skupinám, vzdělávací a poradenské 
programy (např. program na podporu 
rodičovských kompetencí, sociálních 
a profesních dovedností, fi nanční 
gramotnosti, programy prevence pro
osoby závislé na návykových látkách aj.), 
dále bude podpořeno dobrovolnictví 
vedoucí k aktivnímu začleňování osob
do společnosti.

Optimalizace procesů a postupů
ve veřejné správě

Výzva je zaměřena na podporu 
vzdělávacích aktivit, na zvýšení kvality
a řízení lidských zdrojů v úřadech 
územních samosprávných celků. 

Konkrétními projekty pak mohou být 
např. vzdělávání pracovníků veřejné 
správy v oblastech řešení konfl iktů, 
využívání nástrojů eGovernmentu, 
prezentační a manažerské dovednosti, 
tvorba strategických dokumentů, zavedení 
principů projektového řízení, aplikace 
nových metod řízení lidských zdrojů.

Zvýšení kvality a udržitelnosti 
systému sociálních služeb

Cílem tohoto opatření je zlepšit dostupnost, 
prostupnost a udržitelnost sociálních
a zdravotních služeb, služeb pro rodiny 
a děti a dalších služeb přispívajících 
k sociálnímu začleňování.  Mezi 
podporované aktivity patří: ambulantní
a terénní služby, pobytové sociální služby 
pro OZP či seniory, zařízení ústavní péče 
pro děti, vzdělávání v sociální oblasti, 
zavádění programů a vytváření podmínek 
pro sociální začleňování.  

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ: POMOC 
NEZAMĚSTNANÝM VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝMI PRACEMI  

Zajímavou možností, jak naplnit obecní 
pokladnu a zároveň pomoci zaměstnat 
osoby hůře uplatnitelné na trhu práce, 
je založení sociálního podniku. Pod 
tímto pojmem si můžete představit 
podnikatelskou aktivitu prospívající 
společnosti a životnímu prostředí. Sociální 
podnik vytváří pracovní místa pro osoby 
se zdravotním, sociálním nebo kulturním 
znevýhodněním. Zisk je z větší části použit 
na rozvoj sociálního podniku, avšak je 

pro podnik důležitý stejně jako zvýšení 
veřejného prospěchu. U obcí se typicky 
jedná o podniky na pomoc s úklidem
nebo třeba správu veřejné zeleně.

Rozvoj infrastruktury pro sociální 
podnikání bude podporován 
prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost v rámci Prioritní osy 2 
a také bude zajištěn aktivitami v rámci 
Integrovaného regionálního
operačního programu.

Z Integrovaného regionálního operačního 
programu budou podporovány projekty 
investičního charakteru, např. výstavba, 
rekonstrukce, přestavba objektů
a infrastruktury sociálních podniků 
včetně nákupu potřebného vybavení, 
výstavba integračních komunitních center, 
výstavba či rekonstrukce bytů pro účely 
podporovaného bydlení. 

Naopak z Operačního programu 
Zaměstnanost budou podporovány 
sociální podniky formou neinvestičních 
dotací, např. vzdělávací aktivity související 
s podporou vzniku, založením nebo 
provozem sociálního podniku,
mzdové příspěvky na zaměstnance,
nákup drobných pomůcek, podpora 
sociálního začleňování, zvyšování 
povědomí a informovanosti
o sociálním podnikání aj. 

Bc. Kateřina Čočková,

konzultant společnosti
CYRRUS ADVISORY

DOTACE NA ZAMĚSTNANCE
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DOTACE PRO ŠKOLY
Zdrojů, odkud školy mohou čerpat fi nance, najdeme hned několik: fondy EU, kraje a ministerstva.
V současné době je vyhlášeno několik dotačních titulů, které vám představíme na následujících řádcích. 

Zdravotnictví

Celoroční žádosti o příspěvek mohou 
školy předkládat nadaci Academia Medica 
Pragensis, která podporuje projekty 
podporující rozvoj vzdělávání, vědu
a výzkum ve zdravotnictví, vzdělávání 
veřejnosti a postgraduální vzdělávání 
lékařů a zdravotníků.

Nové stromy v okolí školy

Dotační tituly však nejsou zaměřeny 
pouze na modernizaci prostor a na 
oblast výzkumu a vývoje. Často bývá 
podporovanou oblastí i životní prostředí. 
Školy tak mohou například získat dotaci 
až 30 000 Kč na výsadbu stromů. Veřejné 
vysoké školy mohou využít program 

AKTION Česká republika – Rakousko, 
který usiluje o podporu bilaterální 
spolupráce prostřednictvím stipendií, 
seminářů a vzdělávacích akcí. Univerzitní 
semestrální kurzy a studijní programy je 
dále možné fi nancovat z Mezinárodního 
visegrádského fondu. 

Podpora v Moravskoslezském, 

Středočeském a Karlovarském kraji

Soukromé školy v obcích od 500 do 49 
999 obyvatel v Moravskoslezském kraji 
mohou získat dotaci na výstavbu, obnovu, 
rekonstrukci škol a školských zařízení, 
modernizaci vybavení či na zavádění 
informačních a komunikačních technologií 
do výuky. Až 1 mil. Kč mohou využít školy 
a školská zařízení ve Středočeském kraji na 

modernizaci stávajících tělovýchovných 
zařízení či na výstavbu nových veřejně 
přístupných sportovišť. Na osvojení 
základních kompetencí v oblasti zdravého 
životního stylu a prevenci rizikového 
chování mohou školská zařízení získat 
dotaci v Karlovarském kraji. O příspěvek
je možné žádat do 30. 4. 2015 a jeho výši
stanoví hodnotící komise. 

Ing. Alžběta Klimešová,

konzultant společnosti
CYRRUS ADVISORY

ČTVRTLETNÍK DOTAČNÍ NOVINY PRO OBCE A MĚSTA VYDÁVÁ SPOLEČNOST CYRRUS ADVISORY, A.S. ZDARMA PRO VYBRANÉ 
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JTS CZ s.r.o.
Husova 1712/5, Brandýs nad Labem, 250 01
+420 326 903 332        
jtsczsro@jtsczsro.cz
www.jtsczsro.cz 

Navrhujeme a realizujeme
optimální řešení pro městské komunikace

Dopravní systémy
Na vašich komunikacích zajistíme plynulý
a bezpečný provoz. Naše řešení zahrnuje moderní 
systémy řízení, rychlostní ukazatele a výstražná 
zařízení. Provádíme realizace včetně dodávky,
ale také přípravnou projekční činnost a údržbu.  

Parkovací systémy
Realizujeme parkovací systémy, které zlepšují 
dopravní situaci ve městech. Máme zkušenosti
s výstavbou otevřených i uzavřených parkovacích 
systémů, které využívají parkovací automaty, 
řešení se závorami a platebním terminálem.
Zrealizujeme vše od projekce k funkčnímu řešení. 

Veřejné osvětlení
Kvalitní veřejné osvětlení zajistí bezpečnost a snížení 
kriminality ve vašem městě. I osvětlení komunikací
a přechodů pro chodce zvyšuje kvalitu života ve 
městě či obci. Zajistíme řešení na míru včetně 
veškeré dokumentace, projekční činnosti
a následného servisu. 

Dopravní značení
Dopravní značení pomáhá průjezdnosti a plynulému 
provozu v každém městě. Výstražné, zákazové, 
příkazové či informativní – jsme schopni dodat 
všechny typy značek, včetně těch atypických. 
Zařídíme projekt a realizaci podle aktuální situace 
i odhadu budoucích dopravních trendů. 

www.eshop.jtsczsro.cz

NA KOMPLETNÍ NABÍDKU
SE PODÍVEJTE DO NAŠEHO E-SHOPU
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