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Vážení obchodní přátelé,

minulý měsíc jsme vám poprvé představili newsletter, jehož
cílem je přinášet vám „horké novinky“ z oblasti evropských
dotací a rovněž vám usnadňovat cestu k jejich získávání
poskytováním profesionálních služeb.
Měsíc je relativně krátká doba, ale i přesto jsou události
v pohybu. Jestliže jsme minule nazývali období v oblasti strukturálních fondů „okurkovou sezónou“, dnes už to říci v žádném případě nemůžeme. Dnes stojíme „na startovací rampě“.
Dle slov premiéra Bohuslava Sobotky si zájemci o dotace z EU
už mohou chystat projekty. Čtyři z osmi operačních programů jsou totiž těsně před schválením. Týkají se resortů práce,
průmyslu, školství a životního prostředí a předpokládá se, že
první výzvy se objeví již na přelomu dubna a května.
Tím nabývá na aktuálnosti také možnost naší komplexní
pomoci v oblasti zpracovávání projektových záměrů a žádostí.
Neztrácejme tedy čas a řečeno sportovní terminologií „vpadněme společně do výstřelu“.
Těšíme se na další spolupráci s vámi, těšíme se na společné
nové a kvalitní projekty.

Jiří Otta

Editorial
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operačních
programů

Číslo měsíce

Počet programů, ze kterých bude možno
v tomto období získat finanční prostředky

Nová agentura pro
administraci dotací
z OPPIK

V souvislosti se služebním zákonem, ale
i kvůli zvýšení transparentnosti v resortu byla na MPO ukončena jednání, ze
kterých vyplynulo vytvoření nové agentury, která bude administrovat dotace
pro rozvoj podnikání z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Důvodem byla především skutečnost, že stávající agentura
CzechInvest se zabývala dvěma hlavními směry činnosti: distribucí prostředků EU na rozvoj podnikání a podporou
přílivu zahraničních investic.
Nově tak vzniknou dvě samostatné
instituce. CzechInvest ve své původní
podobě, tj. jako agentura pro podporu
přílivu zahraničních investic. Stávající
divize Strukturálních fondů se pak
transformuje do nové organizace s pracovním názvem Agentura pro podporu podnikání CzechIndustry.

MS2014+ v hledáčku protikorupční
policie
Dne 19. 3. 2015 proběhl policejní
zásah na MMR v souvislosti se zadáním zakázky na informační systém
MS2014+, který má sloužit k administraci dotací z EU v programovém
období. Ačkoliv trestný čin ještě nebyl
prokázán, proběhla kontrola veřejné
zakázky a pro netransparentnost byla
předběžně vyměřena korekce (krácení
dotace), přesahující 90 % z hodnoty
celé zakázky.
Je jisté, že administraci fondů EU to
příliš nezasáhne, neboť ministerstva,
která mají programy v pokročilé fázi
příprav, pracují na nouzových variantách příjmu žádostí.

Aktuality

Premiér Sobotka:
zájemci o dotace
z EU už si mohou
chystat projekty
Dne 3. 4. 2015 předseda vlády oznámil, že Evropskou komisí budou již
brzy schváleny první čtyři operační
programy a vyhlášení výzev se chystá
na květen až červen 2015. Důležitou
informací je ale také to, že pro žádný
z uvedených programů zatím nejsou
zpracovány prováděcí dokumenty.
Výzva pana premiéra, aby žadatelé již
začali připravovat projekty, se tedy
zatím míjí účinkem, neboť bude nutno
vyčkat přibližně do konce dubna na
alespoň pracovní verze metodických
pokynů pro žadatele.

„Využitím
dotačního titulu
se nám otevřela
širší možnost
investovat do
vývoje a tím vše
akcelerovat.“

Rozhovor
s finančním
ředitelem
MATRIX a.s.
Pane Kaloči, MATRIX a.s. patří
k velmi progresivním českým
společnostem, kladoucím důraz
také na vlastní inovace a vývoj.
Přiblížíte nám prosím stručně vaši
činnost?
Pokud jde o činnosti a zaměření
společnosti MATRIX a.s., snažíme
se neustále budovat a rozvíjet své
hlavní aktivity, abychom obstáli ve
stále těsnějším a tvrdším konkurenčním prostředí. Jsme si vědomi,
že pokud nebudeme investovat do
své budoucnosti, tj. do inovací pro-

duktů i procesů, nemuseli bychom
na trhu znovu uspět. Inovace pak
hrají prim především v naší tradiční
dřevařské divizi WOOD, kde také
v budoucnu vnímáme velký potenciál.
Vlastní vývoj je nesmírně důležitá,
nicméně také velmi nákladná činnost. Jste schopni do ní sami investovat, nebo jste využili v posledních letech evropské dotační
tituly?
Vývoj je dlouhodobá a trvalá činnost, se kterou nelze čekat pouze
na případný dotační titul. Nicméně
tím, že jsme dotační titul úspěšně
využili, se nám otevřela širší možnost investovat do vývoje a tím
především vše akcelerovat. Bez
dlouhodobé myšlenky a jasného cíle
však ani dotace vše nespasí. Vše je
především o vytrvalosti lidí a takové
v naší společnosti máme.

Jakub Kaloč

Můžete konkrétně uvést, jaké
projekty jste dosud realizovali a co
jste s pomocí evropských fondů
financovali?
Mimo stále probíhajících a tedy
dosud neukončených projektů
z programu Inovace a Potenciál
z OPPIK patří mezi největší projekty
„Znovuobnovení letoviska Studánka“
u Rychnova nad Kněžnou, který
spočíval ve vybudování nového
hotelového a wellness střediska se
všemi doprovodnými aktivitami.
Úspěšně jsme pomocí dotací také
rekonstruovali dvě výrobní haly
a vlastní kotelnu na dřevní hmotu.
Samozřejmě se účastníme i tzv.
měkkých projektů, jakými jsou
školení našich zaměstnanců, zvyšování jejich odborných znalostí
a dovedností nebo marketingových
projektů.

„Pokud jde
o investiční
projekty,
doporučuji
spolupráci
s poradenskou
společností.“

Dle toho, co říkáte, usuzuji, že
všechny vaše projekty byly úspěšné?
Pokud se ptáte takto, tak tomu tak
opravdu je. Nicméně cesta to je
trnitá a je potřeba za každým úspěchem vidět spoustu práce našich
zaměstnanců od začátku do konce.  
Můžete uvést, co obnáší úspěšná
projektová žádost? Co následuje
po jejím schválení? Zvládne firma
sama veškerou administraci, nebo
je výhodné zajistit si spolupráci
s renomovanou poradenskou společností, která se o vše postará?
Už z podstaty Vaší otázky je jasné,
že by šlo o velmi dlouhou a rozsáhlou odpověď. To také napovídá,
že pokud nemá člověk plný časový
fond se věnovat pouze dotacím
a projektům, a to i jen na vybraná
odvětví, je velmi obtížné vše obsáhnout vlastními silami. Malé projekty
dnes umíme zvládnout, ale pokud
jde o investiční projekty, rozhodně
doporučuji si zajistit spolupráci
s poradenskou společností, kde mají
na daný projekt a problematiku
i několik lidí, specialistů s bohatými
a letitými zkušenostmi. Bohužel
chyba v projektu je většinou nevratná a může mít fatální následky na
budoucnost celé firmy. Samozřejmě
vše něco stojí, ale z mého pohledu
se to vyplatí.

„Myšlenka vždy
pochází od
investora, ale
správně vše
formulovat
a doložit, to už se
vždy jednoduše
zvládnout nedá.“

Vy jste využili služby SVI AJAK.
V čem vám spolupráce pomohla
a jak ji dosud hodnotíte?
Ano, využili jsme pomocnou ruku
a ne málo. Zásadní přínos vidím
především v samotné administraci
projektu, výběrových řízení a při
řešení nahodilých problémů. Spolupráci hodnotím velmi kladně,
jelikož mají velké zkušenosti, které
jsou klíčové pro úspěšné řešení problémů a dokončení projektů. Myšlenka vždy pochází od investora, ale
správně vše formulovat a doložit, to
už se vždy jednoduše a bez profesionální pomoci zvládnout nedá.
Co dalšího byste ještě případně
uvítali ze strany poradenské firmy?

„Dotační projekty
mají smysl
a budoucnost!“

Nic mě nenapadá. Snažíme se spolupráci mít co nejširší, aby nám tzv.
„nic neuteklo“.
Doporučili byste spolupráci se
SVIAJAK i dalším firmám? Proč?
Ano, bez problémů a rád. A proč?
Přece právě pro jejich odbornost
a zkušenost s administrací projektů
a řešením problematických bodů,
které se objeví dřív nebo později
v každém projektu.
Plánujete další projekty v rámci
evropských fondů? Obrátíte se
znovu na SVIAJAK?
Ano, plánujeme a jsme již v procesu
jejich přípravy. A ano, obrátíme. Jak
ale platí, dokud není podepsáno,
není ujednáno... :-)

Co byste popřál všem budoucím
žadatelům o evropské dotace?
Především pevné nervy při dokladování a následných kontrolách,
které přijdou. Cesta není jednoduchá a důležitý je cíl. Nicméně stále
si myslím, že dotační projekty mají
smysl a budoucnost. Pevně v to
věřím!

Nový program Aplikace

Představujeme nový program pro korporátní klienty, který není zaměřen na investiční
dotace, ale umožňuje financování provozních nákladů. To je svým způsobem výjimkou a zajímavým zpestřením situace pro
podniky, které realizují vývoj a výzkum ve
své vlastní režii.

Jedná se o program Aplikace, který
je zaměřen na financování nákladů
na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
a to prakticky ve všech kategoriích
nákladů s těmito činnostmi spojených. V programu budou způsobilé
náklady na mzdy vývojových pracovníků, odborné služby, spotřebu
materiálu a obecné služby, potřebné k realizaci výzkumných a vývojových prací.
Právě oblast služeb je zde poměrně zajímavou položkou, neboť dle
předběžných verzí skladby způsobilých nákladů bude možné do těchto
záměrů zahrnout i datové služby
se stručným zdůvodněním potřebnosti pro účely výzkumu a vývoje.
Typicky se bude jednat například
o vysokokapacitní připojení na
internet, aby bylo možno efektivně
využívat připojení do vědeckovýzkumných sítí, ve kterých se pracuje s velkými objemy dat.

Náš tip OPPIK

Další výhodou je také to, že se předpokládá delší trvání projektů, než
u klasických investičních záměrů.
Výzkumná a vývojová činnost podniků je obvykle kontinuální, tedy
lze při vhodné formulaci záměrů
využít maximální povolenou lhůtu
realizace (zde bude pravděpodobně 36, možná 48 měsíců). Na tuto
dobu pak lze čerpat náklady na
úhradu pravidelných služeb, kde
budou moci kromě již zmiňovaných
vysokorychlostních připojení figurovat i licenční poplatky či softwarové a datové služby, včetně poplatků za cloudová úložiště.
Ačkoliv se nejedná o program vhodný pro každý podnik, zcela jistě se
zde nabízí zajímavá varianta podpory prodeje služeb, obzvláště pro
podniky, které realizují nebo plánují vlastní výzkum či vývoj.

Dotace v ICT pro veřejnou
správu

Příprava programového dokumentu IROP
je z velké části ukončena a nyní probíhá
zpracování metodických podkladů. Z doposud zpracovaných podkladů předkládáme
některé zajímavé informace.

Způsob financování

Oblast ICT ve veřejné správě bude
financována podobným způsobem,
jako v minulém programovém
období, tj. dotace bude činit 90 %
pro žadatele ze sektoru samospráv
a 100 % pro subjekty státní správy.
U projektů je možné již zahájit přípravné práce, neboť struktura studie proveditelnosti bude z převážné
části převzata z minulého programového období.

Cloudové služby

Důležitou novinkou v tomto opatření je podpora cloudových služeb,
kdy bude možné financovat vlastní
aplikaci pro obsluhu cloudového
úložiště, popř. poplatek za službu
během realizace např. pilotního
projektu. Nebude možné financovat
předplatné cloudové služby ani žádné další služby spojené s udržením
cloudu po skončení projektu.

Náš tip IROP

Digitalizační služby

Dalším důležitým milníkem je
ukončení podpory digitalizačních
služeb. Žadatelé sice budou moci
žádat dotaci na pořízení technologií
na digitalizační práce, např. skenovací linky a další technologie, ale již
nebude možné nárokovat náklady
na vlastní proces digitalizace.

Směrování výzev

Dle předběžných informací budou
první výzvy směrovány spíše na
subjekty státní správy a na jejich
projekty systémové povahy. V navazujících výzvách si pak budou moci
žádat jednotlivé samosprávné subjekty.

Program rozvoje venkova
a ICT

Hlavním zdrojem dotací pro podnikatele je Operační program podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost,
ale je důležité vědět, že není jedinou
možností, kam mohou podnikatelé
podávat žádosti o finanční podporu.

Pro oblast zemědělství a potravinářství jsou vyčleněny
samostatné prostředky v Programu rozvoje venkova –
PRV, spravovaném Ministerstvem zemědělství. Tento
program bude vyhlášen později, než program OPPIK.
Jeho spuštění je plánováno na přelom měsíců září
a října 2015. Důležité je, že stejně jako u programů
řízených MPO bude možno v některých opatřeních
zahrnout náklady na ICT do investičních nákladů projektu. Lze tak oslovit další významný sektor klientů.

Opatření

Popis opatření

Opatření 4.1

Podpora investic
v zemědělských podnicích

Opatření 4.2

Opatření 6.4

Podpora investic, které se
týkají zpracování/uvádění
na trh a/nebo vývoje
zemědělských produktů

Podpora investic
na založení nebo rozvoj
nezemědělských činností

Nejzajímavější opatření, která umožňují i investice do
informačních a komunikačních technologií (včetně
software), uvádíme v tabulce.

Náš tip PRV

Vhodná aktivita
Pořízení technologií pro živočišnou výrobu
Pořízení technologií pro rostlinnou výrobu
Investice do technologií pro zpracování
zemědělských produktů, finální úpravu, balení,
značení výrobků
Investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní
kvality produktů
Investice související s uváděním zemědělských
a potravinářských produktů na trh
Investice na rozšíření oborů podnikání pro
zemědělce (např. maloobchod, stavebnictví,
potravinářství apod.)
Podpora agroturistiky

Bude možné v rámci IROP (ICT pro
veřejnou správu)
hradit náklady na
zřízení veřejných
bezplatných wi-fi
zón, například na
náměstích či ve
veřejných prostorách?
Ne, nebude. Tento typ dotace byl
vyhodnocen jako nedovolená veřejná
podpora. Proto jsou náklady na veřejnou wi-fi automaticky nezpůsobilé.
Zdůvodnění ze strany implementačních
orgánů je takové, že obec tímto záměrem vstupuje na volný trh a dotační
podporou by byly narušeny podmínky
rovné soutěže s komerčními poskytovateli služeb.

FAQ

Bude moci obec
předložit jeden
komplexní projekt,
ve kterém budou
zahrnuty investice
do IT i ve zřizovaných organizacích?
Ano, tyto projekty jsou očekávány
a jejich podpora bude upřednostňována před izolovanými záměry pouze
jednoho subjektu. Žadatel bude moci
být vždy jeden (zde typicky obec jako
zřizovatel), ale bude bodově zvýhodněno, pokud bude řešit ICT problematiku
ve více subjektech.

Může si jeden
žadatel podat více
žádostí například
na navazující projekty ve více letech?
Ano, je to možné. V tomto ohledu
je jediným požadavkem zamezení
duplicitního financování téhož nákladu, avšak počtem projektů nebudou
žadatelé omezeni. Na druhou stranu,
pokud žadatel plánuje víceletou investiční akci, jeví se jako vhodnější postup
vytvoření dlouhodobějšího projektu
s tím, že v každém roce bude realizována příslušná etapa. Dojde tak ke snížení
administrativní zátěže a komplexněji
pojatý projekt bude i příznivěji hodnocen.  

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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