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Na dotaci mohou dosáhnout v‰ichni
– obce, církve, zemûdûlci, ale tfieba i dobrovolní hasiãi
Spoleãnost Europroject se zab˘vá dotaãním poradenstvím.
Spousta lidí se této problematice vyh˘bá – domnívají se, Ïe
je to velice sloÏité, administrativnû nároãné a Ïe unijní peníze jsou stejnû jen pro vyvolené. Po pfieãtení rozhovoru
s majitelkou firmy Europroject, paní Milenou ·tûpánkovou si
moÏná tento úsudek poopravíte a budete sami pfiekvapeni,
kdo v‰echno a na jaké úãely mÛÏe o dotace Ïádat.
■ Paní ·tûpánková, jiÏ jsem zmínil, Ïe dotaãní oblast je pro spoustu
lidí velkou neznámou. MÛÏete na‰e
ãtenáfie struãnû seznámit s tím, co
v‰e mÛÏete pfiípadn˘m zájemcÛm
nabídnout?
Samozfiejmû a ráda. Úplnû jednodu‰e
– zpracovávám Ïádosti do Evropsk˘ch
fondÛ. To znamená, Ïe nejdfiíve poradím s v˘bûrem programu, zajistím ve‰kerou administrativu podání Ïádosti
a v pfiípadû obdrÏení dotace mohu cel˘
projekt realizovat a monitorovat.
■ Tak to bylo velice struãné a v˘stiÏné. MÛÏete specifikovat, na které
zákazníky se specializujete.
Dá se fiíci, Ïe mou specializací jsou
projekty, ve kter˘ch jako Ïadatelé vystupují obce a neziskové organizace.
Pokud to upfiesním je‰tû více, tak obce
do 500 obyvatel, které vût‰inou Ïádají
o peníze na investice do infrastruktury
obce a do kulturního dûdictví. Spadá
sem i obãanské vybavení. Za loÀsk˘
rok jsem v této oblasti realizovala a dostali jsme proplaceny investiãní projekty za 40 mil. Kã.
S tím, jak se ãím dál více popularizuje ãerpání z evropsk˘ch fondÛ, roz‰ifiuje se i okruh m˘ch zákazníkÛ, napfiíklad o ‰kolská zafiízení a soukromé

soukrom˘m zemûdûlcem a nebo podnikatel zahajující nebo mají ãinnost
v cestovní ruchu krat‰í jak dva roky.
Získat mÛÏete dotaci aÏ 60 % do maximální v˘‰e 10 mil. Kã. Patfií sem opût
rekonstrukce ubytování do maximálního poãtu 60 lÛÏek, stravovacího zafiízení a nemusí to slouÏit pro agroturistiku.
Je zajímavé, Ïe lze vybrat dotaãní titul
pfiímo na zfiízení prodejny s ochutnávkami, kde zájemce neprodává jen své
v˘robky, ale mÛÏe do sortimentu zahrnout i regionální v˘robky od jin˘ch v˘robcÛ. Toto je tfieba oblast, kterou na‰i
zemûdûlci zatím moc nevyuÏívají –
jednak proto, Ïe o této moÏnosti neví
nebo proto, Ïe z toho mají obavy.
Domnívají se totiÏ, Ïe to jsou peníze,
na které nemohou vÛbec dosáhnout –
a pfiitom je mají na dosah.

podnikatele. Pokud to tedy shrnu, mou
specializací je venkov a zemûdûlci,
‰koly a soukromí podnikatelé, v souvislosti s obcemi i Ïivotní prostfiedí.
■ Vût‰ina lidí ví, Ïe ãerpat finanãní prostfiedky je moÏné z mnoha fondÛ a právû toto je pro nû nûkdy nepfiehledné. MÛÏete na‰im ãtenáfiÛm
fiíci, na které dotaãní tituly se zamûfiujete vy?
Máte pravdu v tom, Ïe je potfieba si
vybrat urãitou oblast a té se vûnovat.
Mou specializací je Program rozvoje
venkova, kter˘ fiídí Ministerstvo zemûdûlství âR a administrativní agendu zabezpeãuje Státní zemûdûlsk˘ intervenãní fond (SZIF). Tento program má
celkem tfii osy, zamûfiené na lesnictví,
zemûdûlce a obce do 500 obyvatel.
Dal‰ím je Operaãní program Ïivotní
prostfiedí. Zde jsou hlavními Ïadateli opût obce a vût‰inou Ïádají o peníze na
revitalizaci a regeneraci urbanizované
krajiny v intravilánu obce, ale spadají
sem i vodní nádrÏe a zateplení ‰kol.
■ Pojìme si teì celou problematiku pfiiblíÏit na konkrétních pfiípadech. Jsem soukrom˘ zemûdûlec
a chtûl bych poÏádat o evropské peníze. Na co je mohu získat?

Milena ·tûpánková, majitelka firmy
Europroject.
U soukrom˘ch zemûdûlcÛ je to zamûfieno na zemûdûlskou techniku, na
technologii do v˘roby, na rekonstrukci
a v˘stavbu provozních nemovitostí, na
v˘voj a dokonce i na marketing. Já sama mám za sebou tfii projekty pro vinafie, kde ‰lo zejména o investice do v˘roby vína – získání nov˘ch technologií.
■ V souãasné dobû je velice moderní tzv. agroturistika. Mohu jako
soukrom˘ zemûdûlec získat peníze
i na v˘stavbu ubytovacích a stravovacích kapacit?
Toto samozfiejmû jde, musíte ale b˘t

■ Kdo dál kromû zemûdûlcÛ mÛÏe
evropské peníze vyuÏít?
Velice ráda bych zde pfiipomnûla, Ïe
o peníze mohou Ïádat i vybraní drobní
fiemeslníci – keramici, stolafii, tesafii
, kováfii, dále i také zedníci, ãalouníci ale pro zajímavost tam patfií i opravy strojÛ a zafiízení a maloobchod. To
se moc málo ví. Îadatelé opût mohou
dostat aÏ 60 % z celkov˘ch nákladÛ,
musí ale provozovat své fiemeslo v obcích do 2 000 obyvatel.
■ ZmiÀovala jste, Ïe je moÏné ãerpat peníze i na kulturní dûdictví.
Ano, a zde je opût trochu ménû známé, Ïe o peníze na opravu sakrálních
objektÛ mohou Ïádat i církve a neziskové organizace, podafiilo se mi získat
podporu i projekt na archeologick˘
v˘zkum stfiedového hrádku.
■ Paní ·tûpánková, dá se nûjak
shrnout, s jakou v˘‰í podpory mÛÏe
která skupina ÏadatelÛ poãítat?
Tak obecnû lze fiíci, Ïe soukromí
podnikatelé mohou získat dotaci aÏ 60
%. Trochu sloÏitûj‰í je to u mal˘ch obcí, kde je sice deklarována podpora aÏ
90 %, ale z dotace nelze hradit DPH.
Pokud tedy obec není plátcem DPH,
musí si ho uhradit sama, takÏe v pfiípadû 19% DPH je reálná dotace pouze ve
v˘‰i 71 %. Pak ale v obcích existuje
skupina subjektÛ, které mohou dostat
pln˘ch 90 % dotace, a sem patfií církev
a neziskové organizace, jako napfiíklad
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ, Orel, Sokol,
divadelníci a dal‰í. Vût‰inou se jedná
o investice v objemu do 15 mil. korun.
Tak toto je myslím na závûr pro
mnohé nová, a doufám Ïe potû‰itelná,
informace. Zb˘vá tedy jen fiíci, jak se
s vámi pfiípadní zájemci mohou spojit.
Pfiípadní zájemci mû mohou telefonovat na ãíslo 776 874 794, poslat email na adresu stepankova@europroject.cz a podívat se také mohou na
www.europroject.cz.
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