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EUROPROJECT poskytuje sluÏby
v oblasti dotací na klíã!
Pfied rokem jsme si s majitelkou spoleãnosti EUROPROJECT paní Milanou
·tûpánkovou povídali o moÏnostech získávání dotací z Evropské unie. Tehdy uvedla, Ïe její specializací je Program rozvoje venkova a hlavními zákazníky jsou
drobní zemûdûlci a malé obce.
■ Paní ·tûpánková, co v‰e se za ten
rok zmûnilo kromû sídla firmy?
K tomu pfiesídlení spoleãnosti se dostaneme na závûr. Já zÛstanu u toho zamûfiení.
Oproti situaci pfied rokem se dá fiíci, Ïe jsou
vyãerpány prostfiedky pro obce. Poslední
v˘zva bude na zaãátku roku 2011, ale ‰anci na úspûch mají jen perfektnû pfiipravené
projekty pfiímo na míru v˘zvy.
■ Na zmûnu jste urãitû zareagovali
i vy. Která oblast je tedy pro vás dnes
prioritní?
Je to pfiedev‰ím oblast Ïivotního prostfiedí a oblast získávání dotací pro podnikatelské subjekty – soukromé firmy. Ono se to
prolíná, protoÏe programy zamûfiené na Ïivotní prostfiedí nejsou urãeny jen pro obce
a mûsta, ale i pro podnikatelské subjekty,
které se zab˘vají zpracováním a v˘robou.
Pfiedmûtem ãinnosti soukromé spoleãnosti
má b˘t pfiedev‰ím zpracovatelsk˘ a v˘robní prÛmysl nebo v˘robním artiklem je polotovar, kter˘ ve v˘robním procesu, napfi.
montáÏí, získá pfiidanou hodnotu.
■ Mal˘m obcím jsme radili pfied rokem, pojìme dnes poradit podnikatelÛm. V které oblasti jim mÛÏe dotace
pomoci a jak?
V souãasné dobû se hodnû ví, Ïe se
z Operaãního programu Ïivotní prostfiedí
se dá ãerpat na zateplování, alternativní
zdroje energie a podobnû.
Ménû se uÏ ale ví, Ïe ze stejného programu mohou podnikatelé ãerpat na v˘mûnu centrálního zdroje vytápûní, sníÏení emisí, sníÏení tûkav˘ch látek apod.
Mohou zaÏádat o dotaci na zafiízení, která budou napfi. sniÏovat tûkavé látky,
ãpavek na limity dané dotaãním titulem.
■ Koho osloví tato dotace pfiedev‰ím?
Tak pfiedev‰ím podnikatele provozující
napfiíklad lakovny, lisovny plastÛ, prÛmysl
produkující v˘robní odpady a pfiedev‰ím
firmy zab˘vající se likvidací prÛmyslového a komunálního odpadu. Dá se fiíci, Ïe
kromû sníÏení emisí se dotace snaÏí pomoci podnikatelÛm pofiídit technologie, které
budou z odpadu vyrábût surovinu pouÏitelnou zpûtnû ve zpracovatelském prÛmyslu.
Tím se sníÏí mnoÏství vyprodukovaného
odpadu. Podnikatelé souãasnû mohou zaÏádat o peníze na zafiízení, která by jim zefektivnila v˘robu a souãasnû by se to odrazilo na Ïivotním prostfiedí.
■ To zní zajímavû, pfiípadné zájemce ale urãitû zajímá, jaká je spoluúãast
a kdy se dají Ïádosti podávat.
Tak právû ta spoluúãast je asi nejzajímavûj‰í, jejich v˘‰e je závislá pfiedev‰ím na typu projektu a v˘‰i investice, na kterou se
bude poÏadovat dotace. V˘‰e dotace mÛÏe
ãinit aÏ 85 %, takÏe na podnikatele zb˘vá
pouh˘ch 15 %! Co se t˘ká moÏnosti podávání Ïádostí, je to také aktuální – vût‰ina v˘zev bude vyhlá‰ena pravdûpodobnû v období fiíjen – listopad leto‰ního roku a urãitû
bude je‰tû jedna v˘zva v roce 2011. Tím se
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deklaruje, Ïe v tomto dotaãním titulu je zatím je‰tû dostatek finanãních prostfiedkÛ, na
které mohou podnikatelé dosáhnout.
■ Existují je‰tû dal‰í programy pro
podnikatele?
Samozfiejmû, ale ty vût‰ina podnikatelÛ zná. Je to Operaãní program Podnikání
a inovace. I kdyÏ v nûkter˘ch oblastech
podpory probûhly jiÏ dvû aÏ tfii v˘zvy,
stále jsou zde volné finanãní prostfiedky.
Aktuálnû je otevfiena do poloviny fiíjna
v˘zva na „Modernizaci a inovaci informaãních technologií”. Zde je zajímavostí, Ïe tato v˘zva se vztahuje tfieba i na modernizaci
a roz‰ífiení ICT (nákup HW a SW) související napfi. s roz‰ífiením v˘roby, provozovny
vã. moÏnosti elektronické prezentace své
v˘roby, tedy ãesky pfieloÏeno na webové
stránky, napojení na tuzemsk˘ a zahraniãní
marketingov˘ trh a také investice do e-shopÛ. Je to urãeno pro malé a stfiední firmy,
které se zab˘vají nejen zpracovatelsk˘m
a v˘robním prÛmyslem, ale také pro projekãní firmy, stavební a a samozfiejmû pro
firmy s ãinnosti v oblasti ITC. V˘‰e podpor
je 50 - 60 %. Dal‰í v˘zvy budou otevfieny
urãitû zaãátkem pfií‰tího roku.
Velice zajímav˘ je také Program
Nemovitost. Zde mohou Ïádat podnikatelé o dotace na rekonstrukci firmy, které
mají nebo plánují mít provozovnu nebo
sídlo v Brownfieldech.
■ Moment, já a moÏná i nûktefií ãtenáfii asi nevíme, co to je Brownfield?
Jednodu‰e jsou to staré opu‰tûné prÛmyslové komplexy, kde se dfiíve nûco vyrábûlo a v˘roba zde byla ukonãena.
V Boskovicích by se Brownfieldem dal
nazvat tfieba Kras nebo areál b˘valého
‰kolního statku.
■ VraÈme se tedy k podmínkám
programu Nemovitost.
Základní podmínkou tohoto programu
je to, Ïe v Brownfieldu musela probíhat
v˘roba, vãetnû v˘robních a prÛmyslov˘ch skladÛ a Ïe rekonstrukcí se ty prostory pfiizpÛsobí pro novou v˘robu
v rámci zpracovatelského prÛmyslu.
Nelze je tedy zmûnit tfieba na kanceláfie
pro obchodní spoleãnosti. Tato v˘zva je
oãekávána v létû 2011.
■ Existují je‰tû dal‰í zajímavé tituly
pro podnikatele?
Tak v rámci Operaãního programu
Podnikání a inovace je podnikateli vyuÏíván program na pofiízení nov˘ch technologií nebo pro v˘stavbu ‰kolicích stfiedisek nebo programy pro podporu v˘voj
a inovací ve v˘robû.
■ Zmínili jsme jiÏ obce, zemûdûlce,
podnikatele. Je je‰tû nûjaká oblast, kde
jsou finanãní prostfiedky k rozdûlení?

Z vlastní praxe mohu fiíci, Ïe velice málo je ‰kolami a vzdûlávacími institucemi
vyuÏíván Operaãní program Vzdûlávání.
Domnívám se, Ïe o moÏnosti tohoto programu se zajímají pouze velké ‰koly, ale
ty men‰í se toho bojí nebo nemají personální kapacity na zpracování administrativy spojené s pfiijetím dotace.
■ A jaké jsou finanãní podmínky
tûchto dotací?
U programu Vzdûlávání jsou pro ‰koly dotace ve v˘‰i 100 % a dokonce ‰koly
po schválení dotace dostávají zálohovû
pfiedem 20 % dotace a potom následuje
kaÏdého ãtvrt roku vyúãtování. TakÏe se
nemusí bát, Ïe by museli vkládat vlastní
finanãní prostfiedky.
Vût‰inou se Ïádá na zv˘‰ení kvality v˘uky nad rámec bûÏn˘ch ‰kolních osnov.
■ Existuje nûjaká pfiekáÏka pfii
zpracování tûchto projektÛ?
Dá se fiíci, Ïe pfiíprava projektu je velice
nároãná, ale pokud se projekt vymodeluje
pfiesnû podle bodového zadání dané v˘zvy
tohoto programu, pak implementace bûhem
tûch tfií let trvání projektu je pro dûti ve ‰kole velice pfiínosná. A právû z dÛvodu nekvalitního zpracování projektu je jich hodnû
vyfiazeno a tím v tomto programu nadále
zÛstává dostatek finanãních prostfiedkÛ,
které se budou rozdûlovat v dal‰í v˘zvû
v roce 2011. Projekty se dají napsat i na mimo‰kolní ãinnost, speciální pedagogiku, zaãleÀování handicapovan˘ch ÏákÛ, zvy‰ování kvalifikace vyuãujících vã. moÏností zahraniãních vzdûlávacích pobytÛ.
■ Potencionálním ÏadatelÛm jsme
tedy vymezili oblasti, kde je je‰tû ‰ance
získat evropské peníze. Jaká je potom
skuteãnost? Dá se fiíci, jaká je struktura klientÛ spoleãnosti Europroject?
Tak odhadem polovinu zákazníkÛ
v souãasné dobû tvofií malé obce a mûsta,
podnikatelé 30 %, o zb˘vajících 20 % se
dûlí ‰koly a ostatní.
■ Obecnû se ví, Ïe podpora EU nov˘m ãlenÛm skonãí v roce 2012. Do kdy
ale musí b˘t podány Ïádosti a vyplaceny dotace, aby se to v‰echno stihlo?
Máte pravdu, Ïe ukonãení dotaãního
období se blíÏí. V pravidlech je dáno, Ïe
dotace musí b˘t do urãitého data vyplacena a projekt realizován. Napfiíklad
u v˘zev v leto‰ním roce uÏ byly uvádûny
jako nejzaz‰í termíny realizace konec roku 2012. A to bude platit i pro v˘zvy
v roce 2011 a 2012. Administrativnû mo-

hou b˘t projekty dofie‰eny aÏ v roce
2013. Já osobnû vidím jako reálné pro
dokonãení v˘zvy do konce roku 2011.
Na rok 2012 potom zÛstanou jiÏ jen krátkodobé nebo jednorázové akce.
■ A co nastane po roce 2012?
Obecnû se má za to, Ïe dotace z EU
skonãí a naopak stát bude platit do
spoleãné evropské pokladny.
Co pfiesnû nastane vám samozfiejmû
nyní nedokáÏi odpovûdût, protoÏe to je‰tû nikdo nestanovil. Pokusím se vám odpovûdût podle toho, co jsem zjistila od
rakousk˘ch kolegÛ, ktefií jiÏ pracují ve
tfietím dotaãním období.
TakÏe po roce 2012 by v âeské republice mûlo nastat tzv. druhé dotaãní období. Základní rozdíl od prvního bude
v tom, Ïe dotace v jednotliv˘ch programech budou smûfiovat do konkrétních
míst, kde to bude nutné. Tato místa budou stanovena na základû anal˘z.
■ Nicménû dá se jiÏ dnes odhadnout, která to budou místa a za jak˘ch
podmínek tam peníze poputují?
Jak jsem jiÏ fiekla, pfiipravují se a jiÏ
jsou k dispozici statistické údaje ze souãasného dotaãního období, dále se budou provádût anal˘zy pro jednotlivé oblasti dotací na území âeské republiky.
Nadále urãitû zÛstanou v zájmu dotaãních titulÛ malé obce do 500 obyvatel.
Co se t˘ká finanãních podmínek, urãitû
dojde ke sníÏení, z nynûj‰ích aÏ 90 % tfieba na 50 – 60 % z celkové ãástky nákladÛ.
■ Kdo by tedy mûl je‰tû vyuÏít poslední ‰ance získat peníze v prvním dotaãním období?
Já osobnû bych apelovala na podnikatelské subjekty, ‰koly a drobné zemûdûlce.
■ Na zaãátku rozhovoru jsme ãtenáfiÛm slíbili informaci o novém sídle
va‰í spoleãnosti.
Kanceláfi spoleãnosti Europroject zájemci najdou ve dvorním traktu Kpt. Jaro‰e
29 a nav‰tívit nás mohou v pracovní dny od
8 do 17 hodin. Samozfiejmû v‰echny informace o na‰í firmû najdou zájemci i na inernetové adrese www.europroject.cz.
■ A na úpln˘ závûr – jaká je filozofie spoleãnosti Europroject?
Poskytovat sluÏby v oblasti dotací na
klíã!

www.boskovickenoviny.cz

Paní ·tûpánková, moc Vám dûkuji za
rozhovor a pfieji Vám, aÈ tûch klíãÛ rozdáte co nejvíce!
Text: -vp-
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