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Vážené dámy a pánové,
vítejte v období bohatém
na dotační příležitosti jak
pro firmy, tak pro obce.
Jestliže v loňském roce
jsme v některém ze Zpravodajů jen obtížně vyplňovali prostor věnovaný
aktuálním výzvám, dnes jsme v jiné situaci.
S uvážením volíme z dotačních výzev ty, které
pro Vás budou nejprospěšnější. Do aktualit
umisťujeme nejzajímavější dotační tituly, aby
Vám žádné podstatné neunikly.
V současné době stále dochází k prolínání výzev starého programovacího
období, například OPŽP, ROP, OP Praha
– Konkurenceschopnost, s výzvami programovacího období 2014 – 2020, mezi které
patří například OP PIK či IROP. V pořadí již
třináctém Zpravodaji RDP jsme tentokrát
pro Vás připravili výčet důležitých výzev
a prostřednictvím odkazu k nim doplnili
i maximální množství informací. Pokud
tedy čtete Zpravodaj v elektronické verzi,
stačí, když na něj kliknete, a dozvíte se více
podrobností ke konkrétní výzvě.
Prolínání výzev z jednotlivých dotačních
období nabízí žadatelům velkou příležitost
k jejich získání. Pokud shledáte některé
z nich zajímavými, neváhejte a kontaktujte
nás, prosím. Odborní konzultanti společnosti
ECS Eurofinance Vám budou plně k dispozici.
Přeji Vám optimistický březen .

kalendář zajímavostí
26. 3.
Praha

Ven z krabice, Staří psi
a nové kousky

Zajímavé osobnosti a témata. Další ročník
konference se blíží. www.venzkrabice.cz
11. 3.
Praha

Jak kvalitně zpracovat
projektovou žádost

Chybovat je lidské, ale v dotačních žádostech vyloučeno. www.ecs-eurofinance.cz
17. 3.
Praha

Vymáhání pohledávek
a zajištění závazků

Nevíte, jak vymáhat pohledávky? Navštivte
workshop s Davidem Belhou. www.eyrie.cz
1. 4.
Praha

Dotace pro firmy v novém
období

Nezorientovali jste se v programovém
období 2014 – 2020. Přijďte na seminář!
www.ecs-eurofinance.cz
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Aktuální výzvy
a dotační programy
Aktuálně můžete získat dotace na: nákup strojů a zařízení – účast
na zahraničních veletrzích – tvorbu nových ICT řešení – snižování energetické
náročnosti budov – nákup a rekonstrukci nemovitostí – svozovou techniku
– nakládání s odpady – zakládání a revitalizace zeleně.
OP Praha – Konkurenceschopnost
Dotace na: nákup strojů, technologií, HW
a SW, rekonstrukce a modernizace nemovitostí atd.
Bližší informace naleznete zde
Termín vyhlášení výzvy: březen – duben 2015

Marketing
Dotace na: účast na zahraničním veletrhu či výstavě

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST
Bližší informace o OP PIK naleznete zde
Termín vyhlášení výzvy: březen – duben 2015

Technologie
Dotace na: nákup strojů a vybavení, včetně SW
a patentových licencí

Inovace
Dotace na: výrobní technologie, včetně nehmotného majetku a investic do nemovitostí
Úspory energie
Dotace na: snížení energetické náročnosti budov
a výroby, zvýšení energetické efektivity
ICT a sdílené služby
Dotace na: vývoj software, tvorbu nových sofistikovaných ICT řešení
Potenciál
Dotace na: pořízení výzkumného a vývojového
vybavení
Poradenství
Dotace na: poradenské služby poskytované externími poradci
Aplikace
Dotace na: realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Nemovitosti
Dotace na: podporu rozvoje podnikatelských
nemovitostí

Obnovitelné zdroje energie
Dotace na: využití obnovitelných zdrojů energií
Spolupráce
Dotace na: podporu vytváření klastrů a technologických platforem
OP Životní prostředí
Termín vyhlášení výzev: únor – březen 2015
Oblast podpory 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce
zdrojů tepla využívajících OZE
Oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.
V žádosti je možno kombinovat projekty podoblastí podpory 3.1.1, 3.2.1 a 3.2.2.
Oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládaní s odpady
Oblast podpory 6.2. Podpora biodiverzity
Oblast podpory 6.3. Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4. Optimalizace vodního režimu
krajiny
Oblast podpory 6.6. Prevence sesuvů a skalních
řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti, hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů, včetně zdrojů podzemních vod. 

info@dotacniregistr.cz, www.dotacniregistr.cz

Projekt

Ven z krabice již po šesté!

Šestý ročník oblíbené série konferencí Ven z krabice odstartuje 26. 3. 2015
v Praze s ústředním motivem Staří psi a nové kousky. Naučit se něčemu
novému v podnikání nebo v životě se dnes stalo naprostou nezbytností. Dříve
nebo později totiž musíme rozšířit znalosti v oboru, reagovat na poptávku
trhu širším portfoliem služeb nebo naučit se ovládat nové technologie.

Určitě znáte oblíbenou průpovídku o tom,
že věk je jen číslo. Bez ohledu na to, kolik je
Vám let, totiž můžete začít podnikat, vystoupit
z firmy, kde se necítíte dobře, nebo třeba jen
upravit věci v osobním životě, s nimiž nejste

spokojeni. Stačí sebrat odvahu a zkusit to!
Právě změna v podobě kroku do neznáma lidi
často děsí a napadají je otázky: „Co když se mi
to nepodaří!“ nebo „Jak pak budu vypadat?“
Třeba právě Vám pomůže příspěvek koučky
Ivety Clarke, která zastává názor: „Nejsi pozorovatel, jsi účastník“. Sama říká, že má ráda
kreativní změny, díky nimž lze nastartovat
nové etapy života.
Nové kousky mají různou podobu. Pan František Kinský přiznává, že k jeho největším patří
v poslední době jmenování starostou města
Kostelec nad Orlicí. Přišlo totiž, aniž by o něj
usiloval. Naproti tomu paní Iveta Clarke za něj
označila změnu zažitých postojů. Přestala se
porovnávat s jinými lidmi, což ji přineslo velkou
úlevu. Hokejový trenér, specialista na motivaci
a mentální trénink Marian Jelínek k nim dodává:
„Součástí mé profese je snaha dostat z hráčů

Z historie Ven z krabice
Název Ven z krabice vznikl z anglického
„out of the box thinking“, což znamená
otevřené myšlení. První konference
na téma Osm jiných pohledů na byznys a lidi v něm proběhla na jaře 2012.
Smyslem bylo umožnit lidem vystoupit
z každodenní rutiny, což je jejím hlavním
úkolem i dnes.

maximální výkon. Je to cesta hledání a na takové cestě jsou „nové kousky“ doslova nezbytností. Zákonem zmiňované evoluce je neustálá
změna. Pokud zůstáváme u „zaběhnutých“
stereotypů, které v současné době fungují, je
to jakési pasivní čekání na dobu, kdy to fungovat přestane.“ Těšíme se na viděnou s Vámi
na konferenci www.venzkrabice.cz. 

rozhovor

Starým psem se může stát každý

O oblíbené konferenci Ven z krabice
jsme se bavili s jednou z organizátorek
Ing. Ivou Sehnalovou.

byla chvíle, kdy jsem jako absolventka ČVUT FSI
nastoupila do vzdělávací společnosti na pozici,
pro kterou hledali psychologa nebo pedagoga.
Od té doby, je to již více než 20 let, je můj život
samá změna. A baví mne.

Co Vás přimělo zvolit jako téma konference
„Staří psi a nové kousky“?
Každý je někdy v životě starým psem, vždyť
my sami organizátoři jsme tak trochu staří psi.
Změnám se však nevyhýbáme. Novinky vidíme
v technologiích, v lidech kolem i okolním světě.
Především se ale měníme my. Myslím si, že až
jednou přestaneme reagovat na okolní změny,
začneme stagnovat a to je cesta dolů v podnikání
i životě.
Na koho se účastníci mohou těšit? Můžete už
nyní přiblížit obsah jejich příspěvků?
Tentokrát máme skutečně pestrou skladbu
řečníků. Účast přislíbil František Kinský, který
přijde vyprávět o zásadní změně svého života,
kdy se během chvíle stal z marketéra správcem
rodového majetku a co mu změna vzala a dala.
Koučka Iveta Clarke se zamyslí nad tématem lidského studu a zranitelnosti, a jak ovlivňují naše
konání i přístup ke změnám. Hokejový trenér
Marian Jelínek posluchače zavede k paralelám
mezi vrcholovým sportem a byznysem z pohledu generační problematiky. Podnikatel Tomáš

Lidé se často změn v životě – pracovním
či osobním – obávají. Jak se na ně díváte Vy?
Já změny beru jako nedílnou součást života.
V souladu s mojí povahou miluju nové technologie, telefony, počítače a nejrůznější „vychytávky“.
Naopak nenávidím změny ve vztazích. Kamarádky mám celý život a nerada se seznamuji s novými lidmi. Takže se musím někdy opravdu snažit.
Březina s osobním tématem „Ano, jsem (ne)
výkonný… aneb nostalgie po mladých psech
a starých kouscích“, kněz Zbigniew Czendlik překvapí s příspěvkem „Kostel, hospoda a postel“
a podnikatel Radomil Bábek konferenci završí
zamyšlením nad rolí změn v podnikání. A mezi
tím několik překvapení.
Kdy se Vám osobně naposledy povedl skutečně
nový kousek?
Při práci konzultanta, lektora a kouče není o změny nouze. Asi nejvýznamnější pro celý můj život

Registr dotačních příležitostí
info@dotacniregistr.cz, www.dotacniregistr.cz

pod patronací

Dotace hýbou nejen českým světem. Mají také
pro Vás negativní konotaci?
O dotacích se říká a píše hodně negativního.
Spojují se s korupcí, nerovností a zneužíváním.
Jistě je mnoho křiklavých negativních příkladů.
Já ale znám spoustu firem, které dotace využili
efektivně, hospodárně, ve prospěch firmy a lidí.
Když vystoupíme ven z krabice negativního pohledu, uvidíme, že dotace představují pouze
peníze, které jsou v republice určeny k podpoře
podnikání. Získá je ten, kdo pro to něco udělá
a nebojí se o ně říct! 

