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Vážení obchodní přátelé,
začalo nám léto a s ním i horké období. A to nejen díky vysokým teplotám!
Pokud jste zatím nezařadili prázdninové tempo, je to tak určitě správně.
Právě nyní totiž můžeme získat náskok proti všem ostatním a využít možností, které se již otevřely, nebo se nám ještě v průběhu letních měsíců otevřou. Přečtěte si náš červencový newsletter. Věříme, že v něm znovu najdete
pár tipů pro vás.
Pozitivní náladu lze cítit i z nejvyšších pater agentury CzechInvest. V rámci
rozhovoru se s námi podělil o své zkušenosti pan Mgr. Lukáš Vymětal, ředitel Divize strukturální fondy. Z každé jeho věty je cítit, že ví, o čem mluví
a že vedení své divize nebere na lehkou váhu. Může se pochlubit výsledky,
které díky úspěšně připravovaným projektům budeme společně sdílet.
K jednomu z klíčových programů OP PIK, konkrétně k ICT a SDÍLENÝM
SLUŽBÁM, přinášíme také zajímavé doplnění, tak jak vyplynulo z konzultací
připravovaných projektových záměrů. Věříme, že pro Vás bude inspirací.
Ledy se znovu hnuly také v rámci Operačních programů Zaměstnanost
a Životní prostředí, kde přinášíme informace o dvou zajímavých výzvách,
jejichž potenciál lze u některých z vás využít. I v této souvislosti nezapomínejte, že jsme tady pro Vás a jsme připraveni Vám podat naši pomocnou
ruku a bohaté zkušenosti.
Přejeme vás příjemné léto, i pokud bude stejně jako pro nás pracovně nabité!

Jiří Otta

Editorial
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Počet již vyhlášených výzev v rámci nových
operačních programů.

Jedná se o 8 výzev z Operačního programu Zaměstnanost,
4 výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
11 výzev z Operačního programu Podnikání a inovace
a 16 výzev z Operačního programu Životní prostředí.

Byl projednán harmonogram výzev
IROP na rok 2015,
v červenci budou
vyhlášeny první dvě
výzvy
Dne 30. června 2015 proběhlo
1. řádné ustavující zasedání Monitorovacího výboru Integrovaného
regionálního operačního programu
(MV IROP).
IROP byl na začátku června schválen společně s ostatními operačními programy. Klíčovým podkladem
k projednání byl systém schvalování projektů a výběrových kritérií,
jenž byl MV IROP schválen společně pro specifický cíl 1.1 „Zvýšení
regionální mobility prostřednictvím
modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující
na síť TEN-T“ a specifického cíle 3.3
„Podpora pořizování a uplatňování
dokumentů územního rozvoje“.

Druhým klíčovým tématem pak
bylo projednání harmonogramu
výzev pro rok 2015, který byl zveřejněn na webu http://www.strukturalni-fondy.cz/IROP.
„První výzvy k předkládání projektů
v Integrovaném regionálním operačním programu bychom chtěli
vyhlásit již v průběhu července tohoto roku“ uvedla ministryně Karla
Šlechtová. Ze zákulisí MMR se
bohužel proslýchá, že mimo výzvy
na „silnice“ a „územní plány“ se další výzvy chystají až na přelom roku
2015/2016 a to včetně opatření na
podporu ICT ve veřejné správě.

Aktualizace příloh
v programech
podpory OP PIK
Dne 14. července 2015 byly Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest vydány aktualizace
příloh u některých vybraných
programů OP PIK v rámci již vyhlá-

Aktuality

šených výzev. Konkrétně se jedná
o změny v programech Marketing,
Aplikace a Školicí střediska. Tyto
změny jsou výsledkem průběžných
konzultací s žadateli, v rámci příjmu předběžných žádostí. Z analýzy
vydaných dokumentů jasné vyplývá,
že důkladná příprava záměru a jeho
konzultace s odpovědnými zaměstnanci agentury nebo profesionály
v oboru je pro budoucí úspěch projektu naprosto klíčová.

Ministryně Kateřina Valachová představila nové vedení
resortu

Dne 2. července 2015 ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřina Valachová na tiskové
konferenci představila nové vedení
MŠMT. „V předchozích dnech jsem
přistoupila ke změnám v nejvyšších
pozicích šéfů sekcí,“ oznámila ministryně a postupně představila jména

sedmi odborných náměstků MŠMT
a šéfa poradců. Jejich přehled lze
najít zde: http://www.msmt.cz/
file/35333/. Všechny provedené
změny se nesly v duchu nového
obsazení postu ministra, a to ještě
před účinností služebního zákona.
Z pohledu budoucího čerpání dotací v rámci OP VVV jde především
o změnu na postu náměstkapro
řízení sekce operačních programů,
kterým se stal pan Václav Velčovský.
Dle nepotvrzených informací z úřadu tyto změny budou znamenat cca
dva týdny zpoždění vplánovaném
harmonogramu výzev.

Rozhovor
s ředitelem
Divize strukturální fondy
CzechInvest
Mgr. Lukáš Vymětal je ředitelem Divize strukturální fondy
CzechInvest, která realizuje
programy podpory podnikání
a programy spolufinancované
ze strukturálních fondů EU.
V jeho kompetenci je komunikace se žadateli o dotaci
a regionálními kancelářemi
agentury ve věci aplikace programů podpory, zpracování
metodik pro jednotlivé pro-

gramy, zajišťování ekonomického
hodnocení žadatelů a projektů,
pro posuzování projektů stejně
jako kontrola u žádostí o platbu od
konečných příjemců a monitoring
programů. Vzhledem k dlouhodobému působení v této oblasti patří
k našim předním odborníkům na
strukturální fondy.
CzechInvest se původně zabýval
především podporou pro zahraniční investory. Jak se vlastně
dostala tato instituce k administraci dotačních programů?
CzechInvest se na administraci dotací financovaných státem
a Evropskou unií podílí od roku
2004, kdy byl jako organizace na
podporu zahraničních investic
sloučen s Agenturou pro rozvoj
podnikání a Agenturou pro rozvoj
průmyslu ČR a stal se tak organizací podporující konkurenceschopnost ČR zejména v oblasti zpraco-

Lukáš Vymětal

vatelského průmyslu, strategických
služeb a inovací.
V čem podle vás spočívá výlučnost/jedinečnost této organizace
při čerpání dotací ze strukturálních fondů? Co dnes agentura
poskytuje žadatelům a potenciálním žadatelům na rozdíl od jiných
institucí?
S implementací dotačních programů na podporu podnikání máme
více než desetiletou zkušenost a vždy jsme se snažili nebýt pouhými
administrátory, ale být žadatelům
a příjemcům v pomoci s dotačními projekty maximálně otevření
a uplatňovat proklientský přístup.
CzechInvest poskytuje pomoc žadatelům v několika rovinách. Provozuje bezplatnou informační linku,
která je v provozu denně od 9 do
13 hodin. Naši analytici poskytují
potenciálním žadatelům obecné
informace o operačních progra-

„S pomocí kolegů
z dalších částí
CzechInvestu
jsme schopni
poskytnout
komplexní
podporu
investičních
záměrů.“

mech, které má CzechInvest na starosti a dokážou žadatelům pomoci
i se specifickými dotazy, které se
týkají konkrétních projektů. Kromě
toho jsou pracovníci Zelené linky
schopni poskytnout také základní
informace o ostatních činnostech
zajišťovaných CzechInvestem.
O vytíženosti informační linky
svědčí fakt, že od roku 2007, kdy
byla linka zřízena, analytici vyřídili více než 89 tis. dotazů.Jenom
v červnu tohoto roku po vyhlášení
prvních výzev v rámci OP PIK naši
pracovníci linky zodpověděli více
než 2 700 dotazů.
Kromě Zelené linky mají žadatelé
možnost využít také sběrnou adresu programy@czechinvest.org, kam
mohou zasílat své dotazy k OP PI,
OP PIK a i ke svým konkrétním
projektům. Na dotazy odpovídáme
do tří pracovních dnů, i v současné době, kdy se spuštěním výzev
v OPPIK obdržíme desítky dotazů
denně.
Aby byly služby agentury podnikatelům co nejdostupnější, založil
CzechInvest v roce 2004 třináct
regionálních kanceláří umístěných
v jednotlivých krajských městech,
které poskytují žadatelům konzultace k jejich podnikatelským záměrům, projektům apod. Žadatelům
pomáháme ve všech fázích projektového cyklu – od úvahy o dotaci až

po jednotlivá úskalí realizace projektu financovaného ze SF.
Díky dalším službám, které
CzechInvest podnikatelům poskytuje (pobídky, podnikatelské nemovitosti, podpora start-up společností)
se neomezujeme pouze na administraci programů OP PI a OP PIK,
ale s pomocí kolegů z dalších částí
CzechInvestu jsme schopni poskytnout komplexní podporu investičních záměrů.
Jak byste zhodnotil uplynulé programové období? V čem nejvíce
podnikatelským subjektům dotace pomohly?
O Operační program Podnikání
a inovace projevili podnikatelé
mimořádný zájem. CzechInvest
obdržel v rámci OP PI více než
25 tisíc registračních žádostí. Nejvíce schválených projektů, které mají
podepsané Rozhodnutí, mají programy Rozvoj, Inovace a Eko-energie. OP PI je úspěšným operačním
programem i co se týká čerpání
alokovaných prostředků. Byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ve výši 94 mld. Kč a žadatelům bylo
zatím proplaceno téměř 75 mld.
Kč, čímž se v úspěšnosti čerpání
řadíme aktuálně na 1. místo mezi
všemi operačními programy v ČR.
V rámci OP PI poskytovaná podpora směřuje do oborů, které jsou,
nebo mají potenciál stát se konkurenceschopnými v evropském

„O konzultace
ze strany
potenciálních
žadatelů je
opravdu značný
zájem.“

a světovém měřítku. Tato konkurenceschopnost se opírá především
o využití nových poznatků z oblasti
vědy a výzkumu, realizaci inovačních opatření, kvalitní pracovní sílu
a o fungující síť služeb pro podnikatele. Z hlediska cílových skupin
je OP PI zaměřen především na
podporu malých a středních podniků. V letech 2007–2014 obdrželo
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
celkem 11 300 subjektů, z nichž
více než 10 000 představovaly právě
malé a střední podniky. Podpořené
malé a střední podniky subjekty
vytvořily v letech 2007–2014 více
než 9 500 přepočtených pracovních
míst.
Kde spatřujete největší potenciál
nového OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost?
Převážná většina oblastí podpory
OP PIK navazuje na úspěšné programy v rámci OP PI, např. programy Inovace, Potenciál, Eko-energie,
Rozvoj. Ve srovnání s OPPI však OP
PIK nabízí širší možnosti podpory
a nové programy na podporu klíčových oblastí jako je výzkum, vývoj
a inovace nebo eko-energetika. Jedná se např. o aplikovaný průmyslový výzkum, na který se orientuje
nový program Aplikace, širší záběr
v energetické oblasti (nové programy Smart Grids I a II, Nízkouhlíkové
technologie) či program Vysoko-

rychlostní internet zaměřený na
rozšíření infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu.
V rámci OP PIK se také počítá
s využitím finančních nástrojů, jako
forma podpory budou zahrnuty
ve všech prioritních osách OP PIK
a rozdělí se jimi až 10 % alokace
operačního programu. Oproti OP PI
budeme mít k dispozici více peněžních prostředků, alokace pro OP
PIK činí 4.3 mld. EUR.
Finanční prostředky z nich budou
moci žadatelé využít na spolufinancování projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících
službách. Neměly by se vztahovat
i na některá jiná průmyslová
odvětví? Velmi negativně byl vnímán například zákaz podpory
cestovního ruchu.
Podpora pro oblast komerčních
zařízení cestovního ruchu byla
vyloučena z rozhodnutí Evropské
komise. Na podporu cestovního
ruchu se zaměřuje Integrovaný
regionální operační program a programy přeshraniční spolupráce,
naším polem působnosti je zpracovatelský průmysl a související
služby.
Jaký je v tuto chvíli zájem o konzultace ze strany podnikatelů–žadatelů o dotace v souvis-

losti s novými výzvami? Zvládají
regionální zastoupení kapacitně
uspokojovat potenciální zájemce
o dotace?
O konzultace ze strany potenciálních žadatelů je opravdu značný
zájem, velký nárůst jsme zaznamenali zejména v červnu po vyhlášení
prvních výzev v rámci deseti programů podpory OP PIK. Naprostá
většina konzultací poskytovaných
regionálními kancelářemi se týká
právě OP PIK. V letošním roce
pořádaly regionální kanceláře 45
seminářů na téma OP PIK, kterých
se účastnilo téměř 1150 účastníků.
Jak probíhá komunikace
CzechInvestu s potenciálním
žadatelem o dotaci? Jaké má mít
připravené vstupní podklady? Co
všechno mu může CzechInvest
pomoci zajistit?
Žadatel může svůj podnikatelský
záměr konzultovat písemně prostřednictvím e-mailové sběrné adresy, telefonicky či si může sjednat
osobní konzultaci buď s pracovníky
Zelené informační linky v Praze,
projektovými manažery nebo
s pracovníky regionálních kanceláří.
Potenciální žadatel musí mít jasnou
představu o tom, jaký projekt chce
uskutečnit. Pracovníci pomohou
žadateli zorientovat se v nabídce
programů v rámci OP PIK a ověří
přijatelnost jak samotného žadate-

„Kvalitní
podnikatelský
záměr je
pro realizaci
úspěšného
projektu
opravdu
klíčový.“

le, tak jeho podnikatelského plánu.
Pracovníci se žadateli konzultují
i podmínky konkrétního programu
podpory. Žadatel by měl mít také
představu ozajištění finančního
krytí projektu, protože dotace na
projekt je vyplácena zpětně.
CzechInvest pro žadatele pořádá
pravidelné semináře jak v Praze,
tak i v jednotlivých regionálních
zastoupeních. Tyto semináře jsou
zaměřené např. na správný postup
výběru dodavatele či monitoring
projektu. Pořádáme i praktické
semináře pro žadatele zaměřené
na podání žádosti o platbu, v rámci
kterých naši pracovníci pomáhají
příjemcům dotace vyplnit a odevzdat žádost o platbu přímo na
semináři, což významně zkracuje
dobu administrace žádosti.
Na co by měli žadatelé podle vás
nejvíce dbát při tvorbě projektu?

Jinými slovy, která místa v přípravě projektu bývají standardně
nejslabší?
Kvalitní podnikatelský záměr je
pro realizaci úspěšného projektu
opravdu klíčový. Projekt musí být
realizovatelný, odpovídat situaci
a možnostem žadatele, být dostatečně efektivní a udržitelný. Osnova
studie proveditelnosti jednotlivých
programů poskytuje předepsanou
strukturu, kterou je nutné se řídit.
Záměr by měl být dostatečně konkrétní, na druhou stranu by neměl
být zbytečně komplikovaný.
Pokud je projekt málo konkrétní,
nemůže být kvalitně ohodnocen
a může se stát, že projekt nebude
doporučen k podpoře. Z podnikatelského záměru není často patrné,
co si žadatel bude v rámci projektu
pořizovat, jak budou služby a pořízený majetek ve firmě konkrétně
využívány a jak přispějí k dosažení
vytyčených cílů.

Stejně tak – co bývá nejproblematičtější při realizaci projektu?
Schválením žádosti o dotaci vše
nejspíše teprve začíná?
S realizací projektu podpořeného
z OP PI i OP PIK je spojena celá
řada povinností vyplývajících z Podmínek poskytnutí dotace. Tedy za
hlavní pochybení lze označit právě
nedodržení Podmínek – ať už jde
o nedodržování stanovených termínů, nesprávné účtování o projektu
či nedodržení požadavků na povinnou publicitu. Největším úskalím je
jednoznačně realizace výběrového
řízení dle Pravidel pro výběr dodavatele případně dle Zákona, kdy
při nedržení pravidel jsme nuceni
výběrové řízení a tím i následnou
dotací krátit.

Doplňující
výklad pravidel
k programu
ICT A SDÍLENÉ
SLUŽBY

Vzhledem k tomu, že program ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY je poměrně komplikovaným dotačním nástrojem,
přinášíme některá vysvětlení
k nejčastěji diskutovaným
tématům, tak jak se objevují
v rámci konzultací předběžných žádostí programu.

Místo realizace projektu

Místem realizace projektu se rozumí místo (evidované jako provozovna žadatele), kde skutečně dochází
k fyzickému provádění prací na
projektu. V tomto místě musí být
účetně veden veškerý, v rámci projektu pořizovaný majetek.
Fyzické umístění majetku (např.
movitý majetek nebo servery)
nemusí být shodné s místem realizace projektu (avšak stále platí,
že majetek nemůže být umístěn
v Hlavním městě Praze).

Práce z domova —
homeworking

V rámci projektu je práce z domova – homeworking – povolena,
avšak pouze do výše 40 % z celkových vykázaných hodin zaměstnanců všech zaměstnanců. Je tedy možné, aby jeden zaměstnanec pracoval
neustále systémem homeworkingu,
pokud minimálně další dva budou
pracovat v místě realizace projektu.

Možnost uplatnění mezd
stávajících pracovníků

V tomto případě je velice důležité
rozlišovat, mezi jednotlivými typy
projektů. U záměru, zaměřeného na tvorbu nových ICT řešení,
lze nárokovat i mzdy stávajících
pracovníků (nikoliv tedy pouze
nově zřízených pracovních míst),
zatímco u projektů, zaměřených
na Centra sdílených služeb, je možné vykazovat do žádostí o platbu
pouze nově zřízená pracovní místa.
U projektů budování Datových center není možné vykazovat mzdové
náklady vůbec (záměry jsou zaměřeny na tvorbu a podporu investičních nákladů).

Založení nové společnosti

Zajímavou výjimkou programu ICT
A SDÍLENÉ SLUŽBY je možnost
žádat o udělení dotace prostřednictvím nově založené firmy, což
je u většiny ostatních programů
nemožná varianta. Pro účely hod-

Hot news OP PIK

nocení se pak postupuje tak, že
reference, přesněji řečeno podklad
k hodnocení zkušeností žadatele,
poskytuje mateřská firma. Pokud
je zakladatelů žadatele více, žadatel
si sám vybere, kterou ze zakládajících firem použije pro referenční
hodnocení. Důležitou podmínkou
je také to, že nově založená společnost musí mít v zahajovací rozvaze
vlastní zdroje rovnající se cca 1,6
násobku požadované dotace.

Stanovení limitů na výši
mzdových a investičních
nákladů

Oblast ICT je poměrně dynamické
odvětví a je proto problematické
stanovit jak závazné limity pro
mzdové náklady na jednotlivých
pozicích, tak i náklady na nákup
technologií. Proto v oblastech mezd
a nákupu technologií nejsou limity
jako takové stanoveny, avšak předmětem hodnocení bude i posouzení přiměřenosti jejich výše dle

aktuálních tržních cen. Toto bude
úlohou hodnotitele, který bude
moci vycházet pouze z veřejně
dostupných údajů, proto u speciálních technologií či nestandardních
pracovních pozic bude vhodné do
záměru popsat bližší specifikaci,
případně zdůvodnění stanovené
ceny. Stavební náklady budou kontrolovány podle ceníků URS, platných v roce předložení žádosti.

zatelem bude certifikace centra
podle TIA-EIA 942 – TelecommunicationsInfrastructure Standard for
Data Centers (zkráceně TIER) a to
minimálně na úrovni TIER 2. Datová centra mohou být budována za
účelem využití pro externí subjekty (zákazníky žadatele), případně
i pro vlastní potřeby či potřeby
podnikatelské skupiny, jíž je žadatel
členem.

Definice typů center

Centra sdílených služeb jsou
takové jednotky, které přebírají
řízení, provoz a administraci určité
vnitropodnikové funkce s přidanou hodnotou, zejména se jedná
o takové vnitropodnikové funkce
jakojsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů,
správa informačních systémů, sofistikované kreativní aktivity (jako
např. práce grafiků, projektantů,
konstruktérů, designérů apod.),
správa a optimalizace výrobních
systémů apod. Opět lze centrum

Vzhledem k možnému zmatení termínu v rámci programu ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY, připojujeme také
bližší definici podporovaných typů
center, tak jak jsou definovány ze
strany CzechInvestu.
Datová centra jsou taková, která
poskytují pronájem a provoz ICT
aplikací, včetně pronájmu výpočetního výkonu ve vysoce bezpečném
prostředí, kdy primárním uka-

sdílených služeb budovat jak za
účelem poskytování služeb zákazníkům (outsourcing), tak případně
jako centra pro společnosti v rámci
jedné podnikatelské skupiny.
Nepodporovaná centra jsou takové záměry, které sice pod rámcovou
definici sdílených center patří, ale
v posledních verzích dokumentů
byla vyřazena z možností podpor.
Jedná se především o centra sdílených služeb, zaměřená na stravovací služby, úklidové služby, ostrahu,
centra zákaznické podpory, call
centra, agentury práce, zprostředkovatelské agentury, telekomunikační služby, opravárenská centra,
tvorbu a údržbu webových stránek,
či školicí střediska.
Pokud bude outsourcing poskytován v provozovně zákazníka, nebude toto považováno na centrum
sdílených služeb.

Hot news OP PIK

Výzva č. 19
z Prioritní osy 4 –
Efektivní veřejná
správa

Pro oblast veřejné správy je
již na srpen připravována
výzva tematicky zaměřená na
oblast řízení ve veřejné správě a eGovernmentu. Jedná se
o výzvu s pracovním číslem
19 z Prioritní osy 4 – Efektivní veřejná správa.

Termín vyhlášení výzvy:
1. 8. 2015

Co je tématem výzvy?

Tématem výzvy bude, kromě jiného,
strategické řízení a plánování ve
veřejné správě, realizace vzdělávacích aktivit v oblasti rozvoje eGovernmentu a kyber-bezpečnosti,
prosazování principu Open Data,
vzdělávání státních zaměstnanců
a další.

Jaké jsou podporované
aktivity?

Podporované aktivity budou z hlediska vazby na oblast informačních a komunikačních technologií
velice zajímavé. Jedná se například
o následující:
• zavádění nových a rozvoj stávajících nástrojů snižování administrativní a regulační zátěže (webové aplikace, sdílené platformy,
databáze aj.)
• rozvoj stávajících či zavádění
nových nástrojů zlepšování

komunikace uvnitř veřejné správy i směrem k občanům (informační kampaně, webové portály,
mobilní aplikace, propagační
materiály, open data aj.)
• vzdělávání zaměstnanců veřejné správy pro oblasti využívání
moderních ICT technologií ve
veřejné správě

Na co lze čerpat dotaci?

Dotace bude udělována na neinvestiční náklady, hlavními nákladovými
položkami jsou mzdy, expertní
služby, vzdělávací kurzy, tvorba
vzdělávacích materiálů, nákup
drobného majetku do 40 tis. Kč
(typicky výpočetní techniky), drobné stavební úpravy do 40 tis. Kč.
Náklady na infrastrukturu (například zkapacitnění připojení) budou
hrazeny do maximálního možného
limitu pro tzv. křížové financování – tento limit bude oznámen
v okamžiku vyhlášení výzvy. Velkou

Náš tip OPZ

výhodou v hodnocení projektů
bude jejich komplexní pojetí (například žadatelem bude město s tím,
že projekt bude aplikovat na všechny jím zřizované organizace).

Kdo je oprávněným
žadatelem?

Oprávněnými žadateli v rámci této
výzvy budou obecně územní samosprávné celky (stát, kraje, obce),
včetně hlavního města Prahy a jimi
zřizované organizace.

Jak postupovat dál?

Pro bližší informace k dané výzvě či
konzultaci projektového záměru se
na nás obraťte na kontaktech uvedených na poslední straně tohoto
newsletteru. .

Výzva na projekty
se zapojením ICT

Další výzva, chystaná již
na srpen 2015, je tentokrát
z Operačního programu
Životní prostředí. Je zaměřena na využití informačních
a komunikačních technologií
v protipovodňové ochraně.
Výzva je financována z Prioritní osy 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika
povodní, konkrétně se jedná
o Specifický cíl 1.4: Podpořit
preventivní protipovodňová
opatření.

Termín vyhlášení výzvy:
15. 8. 2015

Co je tématem výzvy?

V letošním kole bude podpořena
aktivita 1.4.2 – Budování, rozšíření
a zkvalitnění varovných, hlásných,
předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální
povodňové plány.

Jaké jsou podporované
aktivity?

Udělení dotace se předpokládá
u těchto typových projektů:
• budování a modernizace systému
předpovědní povodňové služby
včetně budování a modernizace
měřicích stanic,
• budování a rozšíření varovných
a výstražných systémů v rámci
hlásné povodňové služby na
státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně
naplňování sdílených databází
Povodňového informačního systému

Na co lze čerpat dotaci?

Ve výše uvedených projektech
budou podpořeny náklady na
nákup instalaci monitorovacích
zařízení, jejich propojení na centrální pracoviště, propojení s informačními prostředky (veřejný
rozhlas, lokální média), propojení
na moderní způsoby komunikace,
umožňující včasné varování (např.
mobilní marketing) a to včetně souvisejícího softwaru a případného
zaškolení obsluhy.

Kdo je oprávněným
žadatelem?

Oprávněnými žadateli v této výzvě
jsou všechny veřejnoprávní organizace (územní samosprávné celky,
svazky obcí, státní podniky, vysoké
školy, zřizované organizace), včetně
městských částí Hlavního města
Prahy a nestátní neziskové organizace.

Náš tip OP ŽP

Jak postupovat dál?

Pro bližší informace k dané výzvě či
konzultaci projektového záměru se
na nás obraťte na kontaktech uvedených na poslední straně tohoto
newsletteru.

V dotačních programech jsou
zmiňovány různé výjimky pro
typy podporovaných podnikatelů. Existuje nějaký přehledný
návod, do jakého programu se
mají podnikatelé podle oboru
zaměřit?
Zcela jednoznačné určení neexistuje. Existují samozřejmě obecně zcela nepodporované sektory napříč
programy. Nicméně alespoň základní rozdělení je
zpracováno v uvedené tabulce, s popsanými výjimkami.
Všeobecně nepodporovanými sektory jsou cestovní
ruch, hazardní hry a obchod s motorovými vozidly.
Vyloučených sektorů je více, ale vzhledem k jejich
minimálnímu zastoupení v místních podmínkách
(například stavba lodí) nejsou uvedeny.

FAQ

Oblast podnikání

Program

Hlavní vyloučené oblasti

Zpracovatelský průmysl

OP Podnikání a inovace

Výroba oceli, uhelný průmysl,
výroba syntetických vláken

Služby

OP Podnikání a inovace

Finanční služby

Potravinářský průmysl

Program rozvoje venkova

Velké podniky

Zemědělství

Program rozvoje venkova

Velké podniky

Rybářství

OP Rybářství

Bez omezení

V uplynulých měsících
se v médiích opakovaně
objevovala vyjádření,
že budou k dispozici
dotační programy na
zvýšení bezpečnosti
ve školách. Ze kterého
operačního programu
bude tato problematika
financována?
Ano, nejen na základě událostí ve Žďáru
nad Sázavou se Ministerstvo školství
rozhodlo podpořit investice do zvýšení
bezpečnosti ve školách. Nicméně protože se toto téma začalo do hloubky
diskutovat až po schválení jednotlivých
operačních programů, nebude z nich
podpora možná. Ministerstvo školství
tedy na jaře 2015 vyhlásilo samostatný
program z resortních prostředků „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ a plánuje navazující výzvu v roce
2016.

FAQ

Dle informací z Magistrátu Hlavního města
Prahy se první výzvy
v rámci Operačního
program Praha – Pól
růstu chystají nejdříve
na podzim 2015 s tím,
že nejsou ještě dokončeny podklady pro
žadatele. Jak lze tedy
připravovat podklady
k žádostem na území
hlavního města?
OP Praha Pól růstu má sice zpoždění,
ale upozorňujeme, že během srpna
a září budou vyhlášeny i jiné programy,
ve kterých si mohou žádat nepodnikatelské subjekty na území hlavního
města. Jedná se především o Operační
program Zaměstnanost (efektivní veřejná správa, sociální služby), Operační
program Výzkum, vývoj a vzdělávání

(rozvoj výzkumných ústavů a vysokých škol) a Operační program Životní
prostředí (protipovodňová opatření,
snižování emisí). Navzdory výrazným
omezením účasti v ostatních operačních programech mají žadatelé z území
hlavního města více možností, jak získat dotace, než v předchozím programovém období.

Ing. Jiří Otta

ředitel
tel.: +420 603 244 629
jiri.otta@sviajak.cz

Ing. Marek Koplík

manažer rozvojových projektů
tel.: +420 775 22 33 88
marek.koplik@sviajak.cz

Jiří Novotný, dipl. ek.
technický ředitel
tel.: +420 724 543 774
jiri.novotny@sviajak.cz
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