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Finanční prostředky na politiku soudržnosti
(2007 – 2013)
Celkem: 308,1 mld. EUR
Cíle:
– Cíl 1: Konvergence
– Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost
a zaměstnanost
– Cíl 3: Evropská územní spolupráce

Cíl 2

15,7%

ČR: 26,7 mld.EUR

2,4%

(cca 752,7 mld. Kč)

Cíl 3

- 26 programů
–

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz

81,9%

Cíl 1

Alokace v Cíli Konvergence
Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro
období 2007 - 2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):
Operační program

mil EUR (odhad)

%

OP Podnikání a inovace (OPPI)

3 041,20

11,75

OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

2 070,60

8

OP LZ a Zaměstnanost (OP LZZ)

2 588,20

10

1 811,80

7

OP Životní prostředí (OP ŽP)

5 176,50

20

OP Doprava (OP Doprava)

5 564,70

21,5

Integrovaný operační program (IOP)

1 941,20

7,5

258,8

1

3 429,40

13,25

25 882,30

100

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OP VpK)

OP Technická pomoc (TP)
Regionální operační programy (ROP – 7progr.)
Celkem

Podíly OP na celkových zdrojích SF
v ČR
• Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro
období 2007 - 2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):
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Podpora úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů
OP Podnikání a inovace

MPO

podnikatelské subjekty mimo vyjmenovaných ve znění programu
OP Životní prostředí

MŽP

neziskové organizace, obce města
Program rozvoje venkova

MZe

subjekty podnikající v zemědělské výrobě, sdružení podnikatelů a obcí
Nespadá pod strukturální fondy - podpora z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EAFRD)

Státní program na podporu úspor energie
a využití obnovitelných zdrojů
• Celkem 5 rezortních programů
–
–
–
–
–

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo dopravy

• Vyhlašován na daný rozpočtový rok
• Financován z národních zdrojů

POROVNÁNÍ PODPŮRNÝCH PROGRAMŮ
(příklad MPO)

Státní program

Operační program

• Prostředky stát.rozp.
• Podnikatelé, veřejný sektor
(ne fyz.osoby, stát.organ.)
• Malé projekty, poradenství
• Dotace do cca 2 mil.Kč,
max.40%
• Průběžné financování
• Investiční i neinvestiční akce
• Roční program

• Strukturální fondy
• Podnikatelé
(mimo vyloučených oborů)
• Vhodné pro velké projekty
• Dotace 0,5 – 100 mil.Kč
• Úvěry
• Platby po realizaci
• Investiční akce
• Na období 2007 - 2013

Příprava projektu
Podnikatelská záměr
• Stanoven cíl projektu
• Technické, finanční, personální a časové požadavky
• Konzultace s odborníky, např. dodavatelé technologií, EKIS

Možnosti podpory a případné úpravy projektu
• Info na web stránkách ministerstev a prováděcích agentur CI, SFŽP
• Konzultace s RK CI, RK SFŽP, EKIS, poradci z Národní registru poradců
(www.nrp.cz).

Podmínky dotace
• Způsobilé výdaje
• Výběrová řízení

Zpracování žádostí
• Rozdílné požadavky na komplexnost při podání žádosti a celý „cyklus“

Životní cyklus žádosti/projektu

Externí
Externí hodnotitel
Formá
Formální
lní kontrola

Způsobilé výdaje
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Nejčastější problémy
předkládaných projektů
Nedostatečné finanční zajištění
• nedoloženo 100% krytí projektu
• nepovolený souběh podpory z veřejných zdrojů
•

Chyby v dokumentaci
• Bez doložení vazeb uvedených subjektů
• Neodpovídající podklady

Vlastnictví pozemků a nemovitostí
Chyby v energetických auditech
• Projekt musí odpovídat doporučení EA

Žadatel neodpovídá podporovaným subjektům

Na co nezapomenout
 OPATRNOST
 Finance – realizovatelnost i bez podpory
- podpory nejsou nárokové!
 Žádost – nelze měnit v průběhu hodnocení
 Podmínky - důkladně pročíst a seznámit se s tím,
co je podepisováno!

 PŘESNOST
 Termíny – uvedeny v Podmínkách, většinou je možné provést
opodstatněné úpravy – nutno ale včas reagovat!
 Účetnictví
 Výběrová řízení a další

 TRPĚLIVOST
 Dotace – příslib až po vyhodnocení všech projektů v dané výzvě
 Čerpání dotací je s určitou prodlevou – nutno zahrnout do finančních
plánů (cash-flow, úvěry)
 Podpořené projekty podléhají monitorování a kontrolám

Poradenství
Potřebuji poradenskou firmu
nebo se to dá zvládnout bez
cizí pomoci ???

Poradenství
+ Výhody
• Úspora času / vlastní
činnost
• Přehled o možnostech
• Eliminace “základních“
pochybení
• Často komplexní servis
až do stadia ukončení
celého projektu
• Zrychlení procesů

- Rizika / nevýhody
• Zvýšení nákladů
• Nutnost „otevřít se“
• Závislost
• Ne vše přímo pod vlastní
kontrolou

Výsledek:
Individuální rozhodnutí

Děkuji za
pozornost
Ing. Miroslav Dostál
dostalm@volny.cz

