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Vážení obchodní přátelé,

dovolte nám, abychom Vás srdečně pozdravili v Novém roce. Rok označený číslicí 2016
příliš neotálel a rozjel se plnou parou vpřed. A to je dobře. Z hlediska dotačních příležitostí slibuje opravdu hodně a proto neztrácejme čas.
V OP PIK je stále v plném proudu podávání plných žádostí z podzimních výzev. Za
zmínku stojí předvánoční výzva z programu TECHNOLOGIE, u které byla kvůli 1001
podaným žádostem překročena již po 14 dnech dvojnásobně alokace a výzva tak byla
uzavřena. Opět se potvrdilo, že zájem ze strany žadatelů o dotace je opravdu velký.
Z otevřených příležitostí stojí za zmínku výzva programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Více se o něm dozvíte uvnitř newsletteru.
Pro veřejnou správu přinášíme informaci ke dvěma spolu souvisejícím výzvám z OPZ,
a to na téma investic do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni, jejichž cílem jsou reformy, zlepšování právní úpravy a řádná správa.
Nepřehlédněte ani zajímavý rozhovor s Ing. Radkem Brychtou, předsedou Klastru českých nábytkářů, jedné z nejúspěšnějších klastrových iniciativ v ČR. Je to čtení k rozptýlení, ale i pro inspiraci.
Doufáme, že uvedený výčet aktuálních dotačních příležitostí Vás zaujal a podrobné
informace uvnitř tohoto čísla newsletteru si nejen přečtete, ale zároveň si vyberete ty,
které jsou pro Vás atraktivní. My Vám můžeme slíbit maximální podporu, a to nejen
teď, ale i v průběhu celého roku.
Společně dosáhneme vysoko!

Jiří Otta

Editorial
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Číslo měsíce

Celkový počet projektů podaných v rámci výzvy III
programu TECHNOLOGIE v měsíci lednu 2016.

První schválený
projekt v rámci
IROP

výzev č. 4 (úplné elektronické podání) a č. 10 (kyberbezpečnost). Tyto
již také byly vyhlášeny před více jak
3 měsíci a dosud nebyl podán projekt žádný.

Problémy s financováním výzkumných
center

Ministerstvo pro místní rozvoj jako
řídící orgán IROP vydalo 14. 1. 2016
první Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na projekt rekonstrukce
silnice na Broumovsku za 57 milionů korun, o jehož podporu bylo
zažádáno v rámci první vlny výzev
na vybrané úseky komunikací
(výzva č. 1) v létě 2015.

Tato skutečnost je jasným dokladem snížené akceschopnosti v přípravě dotačních projektů na straně
veřejné zprávy, protože celý proces
je zatížen značnou administrativou.
Podnikatelé za stejné období podali
již více než 6 000 žádostí o podporu. Dle našeho názoru je však třeba
tento stav chápat jako obrovskou
příležitost, kdy kvalitní projekt
nebude mít výraznou konkurenci
a je mnohem větší šance, že bude
schválen.

NKÚ v minulých dnech zveřejnil
tiskovou zprávu o výsledku kontroly vybraných projektů, především
z Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace (VaVpI), který
byl již ukončen.

Dva roky po spuštění nového programovacího období tak máme
první schválený projekt. Dle tiskové
zprávy MMR zatím bylo podáno
v IROP celkem 27 projektových
žádostí za 1,3 mld. Kč. Tyto projekty byly podány převážně právě
v rámci výzvy č. 1 na komunikace.
Nepřímo z toho plyne, že žadatelé
dosud nebyli schopni reagovat na
aktualizované podmínky a nové
oblasti podpory, např. v rámci

Jak jsme již dříve informovali, snahou MMR jakožto hlavního koordinačního orgánu, bude rozdělit
veškeré alokované prostředky do
konce roku 2018. V letošním roce
jen MMR plánuje vyhlásit výzvy
v hodnotě 84 mld. Kč. Je proto
vhodný včas začít s přípravou Vašeho projektu právě nyní.
.

Aktuality

Dle zprávy NKÚ se do vybudování
48 vědeckých výzkumných center
dosud investovalo 36 miliard korun.
Podle odhadů bude na jejich provoz
v době udržitelnosti nutné vynaložit ze státního rozpočtu dalších
24,4 miliardy korun. U pěti z jedenácti kontrolovaných výzkumných
center pak dle kontrolorů hrozí, že
nesplní podmínky udržitelnosti.
Tento problém s financováním by
však mohl být částečně vyřešen
spoluprací vědeckých výzkumných
center s podnikatelským sektorem. V rámci programu Aplikace

(OP PIK), kde právě probíhá podávání projektů v rámci první vlny
výzev, je možné žádat o dotaci na
výzkumné aktivity v režimu tzv.
účinné spolupráce zejména s VaV
institucemi a výzkumnými parky
při vysokých školách. Výzkumná
centra tak mají v době své udržitelnosti šanci.

Rozhovor
s předsedou
Klastru českých
nábytkářů
Ing. Radek Brychta je předsedou
Klastru českých nábytkářů (KČN)
již od jeho založení v roce 2006.
Pod vedením Ing. Brychty a za
dotační pomoci z evropských fondů se z tohoto uskupení stal jeden
z nejdynamičtěji se rozvíjejících
klastrů v České republice. Ten
v současné době sdružuje již 45 členů. Jeho hlavním cílem je pomoci
českým výrobcům nábytku, především malým a středním podnikům,
prosadit se na zahraničních trzích.
Úspěchy KČN pak ukazují, že existence klastrového sdružení může
být velmi prospěšná. Sám o sobě

Ing. Brychta říká, že není politikem,
ale podnikatelem a investorem.
Zajímá se o témata obnovitelných
zdrojů a historie, na která také rád
publikuje.
Jakým způsobem jste se vlastně
k problematice klastru zaměřené
na oblast nábytkářství dostal?
Založení klastru bylo Vaší myšlenkou, nebo společným dílem?
Jako předseda nábytkářského
družstva Dřevotvar interiéry
Hradec Králové jsem v roce 2005
inicioval neformální nepravidelná
setkání předsedů nábytkářských
družstev sdružených ve Svazu
českých a moravských výrobních
družstev. Ze strany SČMVD zazněla
myšlenka, zda bychom se nechtěli
setkávat organizovaněji a nevyužít
na profinancování našich setkání
prostředků z operačního programu
OP PP. Tehdy jsem se poprvé seznámil s pojmem „Klastr a klastrová

Radek Brychta

iniciativa“. Myšlenka klastrování
v Čechách mne nadchla. Stal jsem
se facilitátorem klastrů zapsaným
v seznamech CzechInvestu a společně se SČMVD a dalšími předsedy
nábytkářských družstev jsme se
rozhodli založit pod mým vedením
Klastr českých nábytkářů – KČN.
S klastrovou iniciativou jste začal
již před mnoha lety. Byly to začátky těžké?
Začátky to byly opravdu těžké. Na
různých setkáních a workshopech
jsem se snažil českým nábytkářům
vysvětlit, že je možné v rámci klastrů spolupracovat a to i přesto, že
si zúčastněné firmy konkurují. Pro

„Začátky byly
opravdu těžké.“

mnoho nábytkářů to byla zcela
nepředstavitelná myšlenka. Nicméně jsem oslovil také další nábytkářské firmy v České republice a v roce
2006 se nám podařilo založit
Klastr českých nábytkářů, kde do
dnešního dne jádro klastru tvoří
především ti členové, kteří se tehdy
k ideám klastrování přihlásili.
Pomohly Vám při rozjezdu prostředky z fondů EU? Jakým způsobem?
Přestože jsme tomu moc v roce
2006 nevěřili, tak jsme již prostřednictvím SČMVD získali na mapování možnosti založení nábytkářského klastru v České republice první
dotace z programu OP PP, které
zcela jistě napomohly vzniku našeho klastru. Prostředky jsme použili
na organizování setkání nábytkářů, na mapování zájmu nábytkářů
o klastrovou iniciativu v ČR a také
na informační materiály pro české
nábytkáře o tehdy nové myšlence
klastrů.
Máte už za sebou celé programovací období OPPP, dále OP PI
v letech 2006 až 2013 a vstoupili
jste úspěšně také do dalšího operačního programu OP PIK, v programovacím období 2014 až 2020.
S jakou podporou jste za léta provozu klastru celkem pracovali?
Z jednotlivých Vámi jmenovaných
operačních programů, ale také

z dalších programů, jako jsou
Leonardo da Vinci nebo LEONARDO, jsme celkově pro české nábytkáře získali k dnešnímu dni
130 mil. Kč. Nicméně se nám daří
úspěšně získávat dotace především
proto, že se v KČN sešlo více TOP
nábytkářských firem, vědeckých
a výzkumných organizací s kvalitním managementem. Bez tohoto
zázemí by to zcela jistě nebylo
možné.
Jakým způsobem jsou financovány aktivity klastru, které nejsou
kryty z projektových dotací?
V průběhu realizace projektu KČN
se podařilo úspěšně nastavit, upevnit a dále rozvinout vazby mezi
jednotlivými členy klastru, nastavit
principy vzájemné spolupráce členů
na společných projektech a aktivitách a položit tak základ opravdu
pevného a stabilního oborového
seskupení. Klastr proto v současné
době může značnou část svých
aktivit financovat z vlastních
prostředků, ale také z prostředků členů KČN. Od svého založení
v roce 2006 KČN proinvestoval do
podpory podnikání, aplikovaného
výzkumu a inovací v českém nábytkářském průmyslu téměř 210 mil.
Kč. Pro své aktivity a uskutečňování
cílů využívá KČN peníze ze soukromých zdrojů členů KČN, ze strukturálních fondů EU a ze státního
rozpočtu.

Jaká je situace klastru dnes a kam
míří? Má klastrová iniciativa
v České republice budoucnost?
KČN, největší klastr se zaměřením
na nábytkářský, dřevozpracující
průmysl, interiérovou tvorbu a leader klastrových iniciativ v České
republice, je dnes otevřenou organizací, do které může vstoupit každý český nábytkář ztotožňující se
s cíli a vizí KČN. Klastr podporuje
podnikání svých členů, aplikovaný
výzkum a inovace v českém nábytkářském průmyslu a také export
svých členů. Členské jádro Klastru
tvoří VIP české nábytkářské a dřevozpracující firmy, obchodníci,
vystavovatelé v oblasti nábytkářství,
vysoké školy a univerzity, výzkumné ústavy, SČMVD a THE CZECH
INDUSTRY COMPANY LIMITED
dceřiná společnost KČN založená
s investičním kapitálem 1,430 mil.
USD ve Vietnamu. Náš klastr má
samozřejmě v České republice, jako
mateřské zemi klastru, silné zázemí. Členové Klastru ale spíše vnímají svou budoucnost v rámci mezinárodního trhu v Evropské unii, nebo
v zemích ASEANu.
Které aktivity klastru jsou členy
vnímány jako nejvíce přínosné?
Mohl bych zde vyjmenovat celou
řadu aktivit KČN pro jeho členy,
jako je podpora podnikání, exportu,
vědeckovýzkumné projekty v nábytkářství a mnoho dalších. Nicméně

„I konkurence
může spolupracovat.“

jsem přesvědčen o tom, že nejdůležitější aktivitou našeho klastru
je to, že se v průběhu realizace
společných projektů KČN podařilo
členské firmy aktivně přesvědčit, že
i konkurence může efektivně spolupracovat a dosáhnout synergických
efektů prostřednictvím realizace
společných projektů.
Hodně věcí se Vám jako předsedovi KČN v jeho rámci podařilo. Co
se naopak nepovedlo zcela dle plánů a představ?
Je pravdou, že se nám v roce
2006 při založení KČN ani nesnilo
o tom, že za 10 let vybudujeme
tak významný a silný klastr, který má k dnešnímu dni 45 členů,
jejichž roční obrat činí 18 miliard
Kč. Samozřejmě jsme měli také
mnoho plánů, na které nám buď
nestačil dech, anebo je vzhledem
k stávající struktuře klastru lze jen
velmi obtížně zrealizovat. V dobách
mladého a malého klastru jsme
například vytvořili společný katalog

nábytku členů, ale nyní ho nejsme
schopni efektivně aktualizovat. Velké rezervy máme ještě v oblasti ekomerce jako je například společný
eshop KČN, kvalitní prezentace členů na Facebooku a ostatních sociálních sítích. Neumíme ještě společné
nákupy energií a vstupních surovin.
Právě těmto oblastem se hodláme
věnovat v dalších obdobích.

Zajímají mne především mladé
inovativní obory, kde lze v maximální míře uplatnit nové myšlenky
a nápady. Na tyto obory soustřeďuji
svou pozornost nejen manažersky,
ale také jako investor. V poslední
době mne fascinuje prudký rozvoj
výroby energie z obnovitelných
zdrojů, anebo zcela nový nenasycený trh v segmentu vydávání a distribuce předplacených asociačních
bankovních karet, kde velmi úzce
spolupracuji s ČSOB, a.s. při vydávání předplacených MasterCard karet.

Sám podnikáte v oblasti výroby
nábytku. Jaká je dnes situace na
tomto trhu?
S mírným optimismem mohu konstatovat, že se situace v českém
nábytkářství stabilizovala. Nedochází již k propadu počtu pracovníků
v tomto odvětví a export se zvyšuje.
Český zákazník také začal kupovat
výrobky českých nábytkářů. Doufejme, že se jedná o trvalejší prorůstové trendy v nábytkářství.

Jste velmi pozitivně naladěnou
osobností, máte nějaké motto,
kterého se držíte?
Mé celoživotní motto je zcela jistě
ovlivněno mou prací v Klastru českých nábytkářů. Jsem přesvědčen
o tom, že „I konkurence může spolupracovat“.

Kterým další oborům se dnes
osobně mimo nábytkářství věnujete?

Děkuji Vám za rozhovor a přeji
KČN i Vám osobně hodně úspěchů
v dalším období!

Program
INOVACE –
Projekt na
ochranu práv
průmyslového
vlastnictví
Jak jsme již avizovali
v rámci editorialu tohoto
newsletteru, i když aktuálně běží období podávání plných žádostí z podzimních výzev programů,
stále existují některé zajímavé příležitosti, které
stojí za to využít. Jednou

z nich je také otevřená
výzva programu INOVACE – Projekt na ochranu
práv průmyslového vlastnictví.
Jaké jsou základní
parametry projektu?

Termín zahájení příjmu žádostí:
4. 1. 2016
Termín ukončení příjmu žádostí:
31. 12. 2017
Žádosti jsou hodnoceny průběžně,
v pořadí, v jakém byly zaregistrovány. Délka projektu není omezena
počtem měsíců, avšak nejzazší
termín ukončení projektu je 31. 12.
2020. Výše dotace činí vždy 50 %
způsobilých výdajů, bez ohledu na
typ a velikost žadatele. Maximální
velikost dotace činí 1 mil. Kč. Pod-

pora je udělována v režimu de
minimis.

Co je cílem výzvy?

Cílem výzvy programu INOVACE –
Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (zkráceně je používán též název PATENT) je posílení
konkurenceschopnosti malých
a středních podniků prostřednictvím účinnější ochrany duševního
vlastnictví (zvláště na zahraničních
trzích) a rovněž zvýšení intenzity
využívání nástrojů ochrany práv
průmyslového vlastnictví nejen
mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

Lze žádat o dotaci na náklady, spojené se zajištěním těchto způsobů
ochrany:
• Vynálezy/patenty
• Ochranné známky

Náš tip OP PIK

• Užitné vzory
• Průmyslové vzory

Pro koho je projekt
určen?

Na rozdíl od většiny ostatních programů v rámci OP PIK, je v tomto
programu možno žádat si o dotaci
na ochranu duševního vlastnictví
nejen u malých a středních podniků, ale i u veřejných VaV institucí.
Přesná definice způsobilých žadatelů je uvedena níže:
• Malé a středníky podniky splňující podmínky stanovené v Doporučení 2003/361/ES
• Veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2008
Sb., o veřejných výzkumných
institucích, v platném znění
• Vysoká škola a ostatní instituce
terciárního vzdělávání vykoná-

vající činnost na základě zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění

Jaké jsou způsobilé
výdaje?

Služby oprávněných zástupců:
Způsobilé pouze jako externí
nákup služeb oprávněných zástupců, při řízení o udělení patentu,
průmyslového vzoru, užitného vzoru nebo ochranné známky včetně
bankovních poplatků.
Překlady: Jazykové služby ve formě překladů, pro účely přípravy
a řízení o udělení práv průmyslového vlastnictví v zahraničí. Způsobilými nejsou výdaje na tlumočení.
Správní poplatky: Jen správní
poplatky, hrazené příslušnému

úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání
průmyslového práva. Vztahuje se
i na správní poplatky, hrazené
v zahraničí.
Tento dotační program (přesněji
řečeno, podprogram programu
INOVACE) je poměrně zajímavý
svým způsobem fungování. V zásadě jej lze nazvat dotačním rámcem,
kdy si žadatel definuje rozsah projektu pouze přibližně a v průběhu
např. 3 let může dle potřeb své
firmy projekt upravovat a doplňovat o konkrétnější informace,
např. o nových užitných vzorech,
na jejichž náklady lze pak podat
žádost o platbu.
V rámci jednoho projektu je tedy
možné čerpat podporu na více
typů ochran duševního vlastnictví
a zároveň i na více produktů.

Náš tip OP PIK

Program PATENT je tedy poměrně
výhodným doplňkem pro firmy,
které se zabývají vlastní vývojovou
a výzkumnou činností a chtějí si
snížit náklady na účinnou ochranu
výsledků své práce.

Jak postupovat dál?

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

Výzvy v rámci
investiční
priority — 4.1
Efektivní veřejná
správa
Dne 11. 1. 2016 byly
vyhlášeny výzvy č. 33
a 34 k podávání žádostí
o dotaci z OPZ – Operačního programu Zaměstnanost. Tyto výzvy jsou
obsahově v zásadě totožné, pouze se liší jejich
územní dopad. Výzva
č. 33 podporuje projekty
na území ČR mimo území hl. m. Prahy, zatímco

výzva č. 34 je zaměřena
pouze na území hl. m.
Prahy. Další informace,
které jsou uvedeny níže,
jsou pro každou z výzev
odlišeny. Pokud tomu tak
není, platí pro obě výzvy
pravidla stejná.
Jaké jsou základní
parametry výzev?

Prioritní osa: 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti
veřejné správy a veřejných služeb
na celostátní, regionální a místní
úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Zahájení příjmu žádostí:		
11. 2. 2016
Ukončení příjmu žádostí:
11. 4. 2016

Nejzazší termín dokončení projektů: 31. 12. 2019

Jaké aktivity budou
podporovány?

Obecně budou podporovány aktivity, které povedou k zavádění
strategického řízení, zlepšení řízení
kvality a managementu rozvoje
organizace a zvýšení transparentnosti fungování organizace. Typickými nástroji, které budou moci
žadatelé využívat, jsou:

• tvorba strategických dokumentů
(včetně rozvojových dokumentů
organizace),
• rozvoj stávajících a zavádění
nových nástrojů strategického
řízení obce
• související vzdělávání – kurzy,
semináře, stáže (sdílení dobré
praxe)
• zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým
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projektům určeným k následné
realizaci a financování
• podpora zavádění/ rozvoje
metod kvality dle ISO, CAF, CSR,
EFQM, MA21, případně jejich
rozvoje a to včetně benchmarkingu či metody balanced scorecard
Důležité – součástí všech výše
uvedených projektů mohou být
související vzdělávací akce, resp.
SW řešení a další.
Dále bude v tomto programu podpořena realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů
přispívajících ke zkvalitnění rozvoje
lidských zdrojů ve veřejné správě.
Za tímto účelem bude podpořeno
zvyšování kvalifikace pracovníků
v oblastech souvisejících s oborem
jejich působnosti zejména pak:
• zadávání veřejných zakázek, proces vedení zadávacího řízení,
• projektové a strategické řízení
• finanční řízení

• naplnění standardů kybernetické
bezpečnosti (včetně využívání
zkušeností ze zahraničí)
• pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu
• komunikace s veřejností
• územní plánování
• environmentální management
• vládnutí krizového řízení a součinnost složek integrovaného
záchranného systému
• znalost příslušné legislativy
Důležité: V této oblasti podpory
lze žádat i na specializovaná školení v oblasti IT.
V neposlední řadě bude podpořeno
také zavádění a rozvoj moderních
metod řízení lidských zdrojů ve
veřejné správě. Za tímto účelem
budou moci být využity nástroje
jako např.:
• rozvoj analytických, metodických,
evaluačních a dalších obdobných
dokumentů, interní akty řízení
• rozvoj stávajících či zavádění

nových nástrojů řízení lidských
zdrojů (motivační parametry,
teambuildingové prvky, mentoring, samovzdělávání, sociometrické šetření aj.)
• vzdělávání – kurzy, semináře,
coaching, stáže (sdílení dobré
praxe)
• personální a procesní audity,
nepokryté národními aktivitami.

Pro koho je projekt
určen?

Možnými příjemci dotací, jsou
územně samosprávné celky
a složky Integrovaného záchranného systému a to v tomto územním
rozdělení (viz tabulka).

Jaké jsou formy podpory?

Míra dotace je shodně pro celou
Českou republiku ve výši 95 % z celkových způsobilých nákladů, liší

Výzva č. 33

Výzva č. 34

obce, kraje, asociace a sdružení
obcí a krajů, dobrovolné svazky
obcí, příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi – pouze základní
složky integrovaného záchranného
systému

hlavní město Praha a jeho městské
části, jimi zřizované organizace
a složky integrovaného záchranného systému

se pouze podíl EU, kdy pro území
hl. m. Prahy (výzva č. 34) činí 50 %,
pro zbývající část ČR (výzva č. 33)
85 %.
Oba dva programy se jeví jako velice vhodné doplnění programů na
podporu investic do infrastruktury
pro eGovernment, ale i jako vhodný
podpůrný zdroj pro zpracování
náročnějších typů studií proveditelnosti.
Všem žadatelům z řad veřejné správy lze doporučit zpracování komplexního projektu, který pokryje
jak zavedení, případně rozšíření
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systémů řízení organizace, tak
i vzdělávání zaměstnanců v odborně zaměřených oblastech, současně
i pořízení příslušného softwaru
a samozřejmě již zmíněné zpracování studií proveditelnosti pro
investiční projekty z jiných dotačních programů.

Jak postupovat dál?

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

OP Praha Pól
růstu – první
vlna výzev roku
2016
OP PPR – OP Praha Pól
růstu – je operačním programem, určeným čistě
pro území hlavního města Prahy. Tento operační
program již v loňském
roce vyhlásil první výzvy,
týkající se sociální oblasti
a souvisejícího vzdělávání.
V letošním roce pak již
byly vyhlášeny výzvy, které podporují také investičně zaměřené záměry. Ty
nejzajímavější z nich by-

chom Vám rádi představili, a to včetně zdůraznění,
jakou roli v nich může
hrát sektor ICT.
Výzva č. 10: Zvyšování
kvality a efektivity fungování vědeckotechnických
parků, včetně inkubátorů
Jaké jsou základní
parametry projektu?
Příjem žádostí:
13. 2. 2016 — 31. 5. 2016

Rozsah způsobilých výdajů:
1–100 mil. Kč

Kdo jsou způsobilí
žadatelé?

• Hlavní město Praha a městské
části hl. m. Prahy

• Organizace zřízené a založené hl.
m. Prahou a městskými částmi
• Výzkumné ústavy a vysoké školy
• Podnikatelské subjekty
• Nestátní neziskové organizace
• Profesní a zájmová sdružení

Co je předmětem
podpory?

Předmětem podpory budou investiční projekty rozšiřování a zkvalitňování fyzické infrastruktury
vědeckotechnických parků (VTP)
a podnikatelských inkubátorů (PI),
případně vznik infrastruktury nové.
Typicky podporovanými záměry
budou:

• rozšíření stávajících budov VTP/
PI,
• výstavba nových budov stávajících VTP/PI,
• pořízení vybavení existujících
nebo nových budov stávajících
VTP/PI, zejména za účelem společného využívání technologií,
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• zřízení nových VTP/PI, tzn.
výstavbu potřebné nové infrastruktury
Automaticky se předpokládá, že
součástí infrastruktury VTP/PI
bude také výkonná informační
a komunikační infrastruktura
a to včetně vysokokapacitního
připojení.

Jaká je míra dotace?
Hlavní město Praha: 90 %
Městské části: 80 %

Organizace zřízené a založené
hl. m. Prahou nebo jejími městskými částmi: 90 %
VaV organizace (školy a výzkumné ústavy): 90 %
Podnikatelé a profesní a zájmová
sdružení: 50 %

Jak postupovat dál?

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

Výzva č. 12: Energetické
úspory v městských objektech – Realizace pilotních
projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy
s téměř nulovou spotřebou energie
Jaké jsou základní
parametry projektu?
Příjem žádostí:
11. 2. 2016 — 28. 2. 2017
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Rozsah způsobilých výdajů:
1–150 mil. Kč

Kdo jsou způsobilí
žadatelé?

• Hlavní město Praha a městské
části hl. m. Prahy
• Organizace zřízené a založené hl.
m. Prahou
• Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
• Technická správa komunikací hl.
m. Prahy
• Výzkumné ústavy a vysoké školy

Co je předmětem
podpory?

Předmětem podpory bude realizace pilotních projektů přeměny
energeticky náročných městských
budov na budovy s téměř nulovou
spotřebou energie (příp. na budovy
v pasivním energetickém standar-

du) s integrovanými inteligentními
systémy, které umožní centralizaci
plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení
budov – tzv. Inteligentní budovy.
Definice způsobilých nákladů je
poměrně široká a zahrnuje například výměny zdrojů vytápění, rozvody tepla, zateplení, výměny oken,
rekuperační jednotky, izolační
zeleň na střechách apod.
Velice důležitým prvkem je ale
v zásadě povinný požadavek na

integraci inteligentních BMS (Building Management System) na bázi
IT řešení – musí být zaveden a prováděn energetický management
(nejlépe v souladu s „Metodickým
návodem MPO pro splnění
požadavku na zavedení energetického managementu“) minimálně
po dobu udržitelnosti projektu.
Obecně platí, že budou financovány výdaje související s úsporou energie a výdaje související
s využitím ICT technologií pro
energetickou efektivnost, inte-

ligentní řízení spotřeby energie
a systémy ITS.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o sérii tzv. pilotních projektů, je
velice žádoucí být do nich, byť
jen dílčím způsobem, zapojen,
neboť na základě pilotních
projektů budou na jedné straně
definovány obecnější standardy
do budoucna, ale také referenční
dodavatelé jednotlivých částí
řešení, pro které pak bude mnohem snazší podílet se na BMS
projektech v budoucnu.
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Jaká je míra dotace?

DP hl. m. Prahy a ostatní obchodní společnosti založené či zřízené
hl. m. Prahou: 85 %

Ostatní žadatelé: 90 %

Jak postupovat dál?

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

Výzva č. 13: Energetické
úspory v městských objektech – Zvyšování energetické efektivity v rámci
objektů a technických
zařízení pro zajištění
provozu městské veřejné
dopravy
Jaké jsou základní
parametry projektu?
Příjem žádostí:
11. 2. 2016 — 28. 2. 2017

Rozsah způsobilých výdajů:
0,5–300 mil. Kč

Kdo jsou způsobilí
žadatelé?

• Hlavní město Praha a městské
části hl. m. Prahy
• Organizace zřízené a založené hl.
m. Prahou

• Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
• Technická správa komunikací hl.
m. Prahy

Co je předmětem
podpory?

Podpořeny budou projekty na
zvyšování energetické efektivity
v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské
veřejné dopravy:
• zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel (využití superkapacitorů)
• výměna přívodních kolejnic
v síti metra za energeticky méně
náročné (např. hliníkové kolejnice)
• renovace osvětlovacích soustav,
instalace vhodných a energeticky
efektivních zařízení využívající
obnovitelné zdroje energie, instalace systémů nuceného větrání
s rekuperací odpadního tepla
v rámci objektů pro zajištění
městské veřejné dopravy

V rámci poslední uvedené aktivity jsou podporována opatření
v síti městské hromadné dopravy
a v objektech pro veřejnou dopravu, které stejně jako výše uvedený
výčet směřující k úspoře primární
energie a jsou součástí systémových opatření žadatele na dosažení
energetických úspor v objektech
a technických zařízeních pro veřejnou dopravu (např. modernizace
eskalátorů a vzduchotechniky v síti
metra na energeticky efektivní
zařízení).
Automatickou součástí těchto
opatření jsou investice do ICT, jak
z hlediska přesného řízení energetických toků, tak i z hlediska
přenosu dat mezi dispečinkem,
stanicemi a jednotlivými vozy či
soupravami.

Jaká je míra dotace?

DP hl. m. Prahy a ostatní obchodní společnosti založené či zřízené
hl. m. Prahou: 85 %
Ostatní žadatelé: 90 %

Náš tip OP PPR

Jak postupovat dál?

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

Opakovaně se objevují
dotazy, dle jakého
klíče lze jednoduše
rozlišit, pro jaký
operační program
je vhodný příslušný
záměr, s ohledem na
převažující činnost
v rámci projektu.
Příkladem mohou být projekty
zaměřené na pořízení a implementaci hardwaru, softwaru, projekty
zaměřená na oblast vzdělávání či
školení problematiku ICT. Proto
přinášíme alespoň základní nástroj
pro zařazení projektových záměrů
v podobě jednoduché matice.

FAQ

Typ žadatele /
základní zaměření
projektového
záměru

Hardware a sítě

Software

Vzdělávání

Veřejná správa
(obce, kraje)

IROP – Integrovaný
regionální operační
program

IROP – Integrovaný
regionální operační
program, OPZ –
OP Zaměstnanost

OPZ –
OP Zaměstnanost

Neziskové
organizace

OPZ –
OP Zaměstnanost

OPZ – OP Zaměstnanost,
OP VVV – OP Vzdělávání,
věda a výzkum

OPZ –
OP Zaměstnanost

Školy, školky

IROP – Integrovaný
regionální operační
program, OP VVV –
OP Vzdělávání, věda
a výzkum

OP VVV – OP Vzdělávání,
věda a výzkum

OP VVV –
OP Vzdělávání, věda
a výzkum, OPZ –
OP Zaměstnanost

VaV zařízení

OP VVV – OP Vzdělávání,
věda a výzkum, OP PIK –
OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost

OP VVV – OP Vzdělávání,
věda a výzkum, OP PIK –
OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost

OP VVV –
OP Vzdělávání, věda
a výzkum

Podnikatelské
subjekty

OP PIK – OP Podnikání
a inovace pro
konkurenceschopnost

OP PIK – OP Podnikání
a inovace pro
konkurenceschopnost

OPZ –
OP Zaměstnanost

Nutno poznamenat, že rozlišení
není zcela jednoznačné a téměř
pro každé pravidlo existuje nějaká
výjimka. Konečné určení tak závisí
vždy na kontextu projektu a jeho
konečném obsahu. Nicméně i tak
lze získat alespoň základní přehled,
dle kterého lze s přesností na úrovni 90 % určit (pokud se projekt shodou okolností nenachází v oblasti
některé ze zmiňovaných výjimek),
jakým programem se má smysl
dále zabývat.
Pro upřesnění je nutno dodat, že
pod pojmem obce a kraje se automaticky rozumí také jimi zřizované
a zakládané organizace. Tam sice
patří i školská zařízení, ale vzhledem k jejich výrazné podpoře
v rámci fondů EU jsou uvedeny
jako samostatná kategorie.
Do kategorie školy a školky patří
vzdělávací zařízení všech stupňů, tj.
mateřské, základní, střední i vysoké
školy.

FAQ

V kategorii VaV zařízení (tedy zařízení vědy a výzkumu) jsou zařazeny
především veřejné výzkumné ústavy, včetně ústavů Akademie věd, ale
částečně i soukromá vědeckovýzkumná zařízení.
Do kategorie podnikatelských
subjektů se řadí všechny komerčně
zaměřené subjekty, které mají soukromého vlastníka. Pokud je 100 %
nebo nadpolovičním vlastníkem
veřejná sféra (stát, obce, kraje), lze
je také zařadit do širší kategorie
obce, kraje. Typickým případem je
krajská nemocnice, která má formu
akciové společnosti. Pokud je ale
100 % vlastněná krajem a současně
plní veřejné funkce (zde poskytování zdravotní péče), pak není posuzována jako podnikatelský subjekt,
ale jako organizace zakládaná veřejným subjektem a má přístup i do
programů, určených pro veřejnou
správu (zde IROP – Integrovaný
regionální operační program).

Samozřejmě existují i speciální
případy a výjimky, jak již bylo zmíněno v úvodním textu.
Pokud již jednou v příkladu použitá krajská nemocnice má vlastní
výzkumnou hematologickou laboratoř, jejíž výstupy jsou dále poskytovány (publikovány či bezplatně
zasílány jiným VaV zařízením či
nemocnicím), pak bude spadat
také do kategorie VaV zařízení
a bude mít přístup i do dalšího operačního programu.
V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že ne všechny záměry lze
pojmout jako komplexní opatření
a může se stát, že žadatel si pořídí
část investic v jednom programu
a část investic v jiném.
Typicky lze obvykle sdružit náklady
na hardware a software, ale školení je řešeno samostatně. Druhou
nejčastější variantou je společné
poskytnutí software a školení, ale

hardware jako součást samostatného projektu.
V každém případě, základní přehled by měl pomoci při určení
prvního směřování projektu a pro
případné další kroky k upřesnění
investičního záměru.

Ing. Jiří Otta

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

Ing. Marek Koplík

manažer rozvojových projektů
tel.: +420 775 223 388
marek.koplik@sviajak.cz

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