zpravodaj
SLOVO ÚVODEM

č. 8/2014

AKTUALITY

Jan Janatka
ředitel společnosti
ECS Eurofinance, s.r.o.
Vážené dámy a pánové,
opět se Vám hlásí Zpravodaj Registru dotačních
příležitostí – v pořadí již
osmý. Přichází v době, kdy
Evropská komise definitivně
schválila Dohodu o partnerství. „Dnes (11. 8.)
úředníci Evropské komise přijali v podobě,
kterou navrhla česká strana, finální verzi
dokumentu,“ informovala mluvčí rezortu
pro místní rozvoj Radka Burketová.
Ohlášení sice znamená další důležitý
krok k zahájení nového dotačního období,
ale očekávat jej můžeme až v příštím
roce. Nyní jsou aktuální dotace z období
„starého“ a kromě možnosti získat
prostředky na vzdělávání zaměstnanců
přes úřad práce (Vzdělávejte se …, POVEZ),
mohou pražské malé a střední firmy i další
žadatelé obdržet dotace na podporu
znevýhodněných osob na trhu práce.
Te n t o
Zpravodaj
věnujeme
i představení odborných seminářů
společnosti ECS Eurofinance. Ty jsou
určeny všem, kteří se zajímají o problematiku získání dotací, či těm, kteří již projekty
a výběrová řízení realizují. Seznámí Vás
s praktickými návody a postupy v jednotlivých fázích projektů. Bude mi velkým
potěšením se s Vámi na seminářích setkat.

KALENDÁŘ ZAJÍMAVOSTÍ
18. 9.

JAK NEŘÍDIT, ALE KOUČOVAT

Koučovací přístup je nejefektivnější
způsob vedení lidí. Diskutujte s R. Bábkem
o jeho využití v praxi. eshop.everesta.cz
9.10.

PREZENTACE A VYSTUPOVÁNÍ
NA VEŘEJNOSTI

Vystupujete na veřejnosti či poradách?
Š. Dufková a P. Bohuslav Vám poradí,
jak udělat prezentaci zajímavou a zlepšit
přednes. eshop.everesta.cz

VEN Z KRABICE, OSTRAVA

Na selský rozum často při
9.10.
manažerských rozhodnutích zapomínáme. Navraťte se k němu společně
s mluvčími. www.venzkrabice.cz

BUSINESS ETIKETA S LADISLAVEM
ŠPAČKEM
22.10.

S mistrem etikety o oblékání a dalších
společenských situacích. eshop.everesta.cz

Registr dotačních příležitostí 

Aktuální výzvy
a dotační programy
Aktuálně můžete čerpat dotace na oblasti: pořízení a rozvoj inovačních
jednotek – odborné vzdělávání zaměstnanců – regionální silniční dopravní
infrastrukturu – revitalizaci měst – rozvoj infrastruktury lidských zdrojů.
OP PRAHA – ADAPTABILITA
Hlavní město Praha připravuje mimořádnou výzvu
pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce.
Podpora znevýhodněných osob na trhu práce
při hledání a udržení práce, trénink pracovních
dovedností k pracovnímu uplatnění, vzdělávání
znevýhodněných osob, rozvoj aktivit podporující
prodloužení pracovního života.
OP PRAHA – KONKURENCESCHOPNOST
Oblast podpory 3.1: Rozvoj inovačního prostředí
a partnerství mezi základnou vývoje a výzkumu
v praxi
Investice do nových a rozvoje stávajících inovačních
jednotek, pořízení či modernizace přístrojového
a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace, vytváření sítí organizací vědy a výzkumu,
podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový
a veřejný sektor), rozvoj výzkumných kapacit MSP,
činnost MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
Ukončení příjmu žádostí: 10. prosince 2014
OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
(POVEZ)
Dotace na vzdělávání zaměstnanců a mzdové
náhrady po dobu školení pro ekonomicky stabilní
podniky.
Vzdělávejte se pro stabilitu
Dotace na vzdělávání zaměstnanců a mzdové
náhrady po dobu školení pro podniky, jež se
nachází v přechodně obtížné hospodářské situaci.
Vzdělávejte se pro růst II
Regionální individuální projekt, v rámci kterého

lze získat dotace na vzdělávání zaměstnanců
a mzdové náhrady po dobu školení.
Program běží v krajích: Liberecký, Středočeský,
Jihomoravský, Ústecký, Karlovarský, Pardubický
a Jihočeský.
REGIONÁLNÍ OP MORAVSKOSLEZSKO
Oblast podpory 1.1: Rozvoj regionální silniční
dopravní infrastruktury
Výstavba stezek pro cyklisty, stezek pro chodce
a cyklisty, jízdních pruhů a přejezdů pro cyklisty
či cykloturistického značení.
Ukončení příjmu žádostí: 9. října 2014
REGIONÁLNÍ OP SEVEROZÁPAD
Oblast podpory 1.2: Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Regenerace a revitalizace městské infrastruktury, památek, brownfields, rozvoj městských
center a náměstí, modernizace infrastruktury
pro rozvoj lidských zdrojů (knihovny, školy,
budovy sociálních služeb), výstavba a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti.
Ukončení příjmu žádostí: 18. září 2014
Oblast podpory 1.3: Infrastruktura v oblasti
rozvoje lidských zdrojů
Modernizace a obnova středních škol, vybavení
a středních a vyšších odborných škol, revitalizace a modernizace objektů za účelem využití
pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, výstavba a modernizace infrastruktury pro poskytování sociálních služeb, výstavba a modernizace krajských zdravotnických zařízení včetně
nových technologií.
Ukončení příjmu žádostí: 25. září 2014. 
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KURZY

Orientujte se v dotacích
Připravte se na dotace s odbornými semináři ECS Eurofinance. Ocení je
majitelé, projektoví manažeři i personalisté.
Nové dotační období
(6. 11. Praha, 11. 11. Brno)
Přehled operačních programů a jejich řídících
orgánů – legislativní rámec pro nové období
z úrovně EK a ČR – přehled podporovaných
aktivit v jednotlivých OP – klíčové změny pro
období 2014–2020.

Jak připravit monitorovací zprávu
(2. 10. Praha, 7. 10. Brno)
Náležitosti monitorovací zprávy a její přílohy –
reálná příprava a opravy monitorovací zprávy –
schválení monitorovací zprávy a kontroly
na místě – závěrečná monitorovací zpráva
a vyúčtování projektu.

Veřejné zakázky dl zákona č. 137
(23. 10. Praha, 4. 11. Brno)
Postupy v jednotlivých druzích zadávacích
řízení – zadávací dokumentace a její poskytování – posouzení a hodnocení nabídek,
hodnotící komise – uveřejňování, zrušení
zadávacího řízení – námitky a dohled ÚOHS.

Jak efektivně řídit dotační projekty
(18. 9. Praha, 23. 9. Brno)
Základy projektového řízení, specifika
projektů financovaných z EU – organizační
struktura projektového řízení – vedení dokumentace a finanční řízení projektu – měnová
řízení projektu a rizika.

Příprava na kontroly dotačních projektů
(9. 10. Praha, 14. 10. Brno)
Stručný přehled legislativy, druhy kontrol –
potenciálně rizikové oblasti v řízení projektu –
protokol z kontroly – důsledky kontrolních
zjištění – praktické rady pro optimalizaci kontrolních zjištění.

Výběrová řízení v dotačních projektech
(25. 9. Praha, 30. 9. Brno)
Kdy je třeba realizovat výběrové řízení a jak
stanovit předmět zakázky – zákon č. 137 vs.
metodické příručky příslušného OP – popis
procesu výběrového řízení a problematické
fáze – specifika procesu výběrových řízení vybraných OP – další doporučení a tipy z praxe.

Udržitelnost dotačních projektů
(16. 10. Praha)
Legislativní rámec – závazky příjemce v období udržitelnosti – nastavení pravidel organizace ve vztahu k udržitelnosti – rizika
projektu v době udržitelnosti – nejčastější
pochybení – kontroly ex post, doporučení
a důsledky.

Jak kvalitně zpracovat projektovou žádost
(13. 11. Praha, 18. 11. Brno)
Projektový záměr, jeho důležitost a včasná
příprava – orientace v operačních programech a dotační terminologii – zpracování projektové žádosti – přílohy projektové žádosti –
proces hodnocení žádostí a úspěšnost
projektů.
Zpracování studie proveditelnosti
(20. 11. Praha)
Varianty zpracování studie proveditelnosti –
její obsah – finanční a ekonomická analýza –
analýza rizik.
Více na: eshop.everesta.cz

ROZHOVOR

Kontroly – největší strašák firem
Návštěvnost odborných seminářů
věnovaných dotacím svědčí
o aktuálnosti tématu. Za jejich
obsahem stojí manažerka Alena
Kozielová.
Firma ECS Eurofinance pomáhá klientům se
získáním a hladkým čerpáním dotací. Co vás
přimělo vytvořit speciální semináře k této
problematice?
V oblasti poradenských a konzultačních
služeb patříme k předním českých firmám
a na Evropské strukturální a investiční fondy
či oblast veřejných zakázek se specializujeme.
Klienty bychom chtěli o dotacích informovat
i jinou formou, neboť informovaný klient, je
podle nás dobrý klient. Z toho důvodu jsme
na jaře pořádali dva semináře na téma „Jak
efektivně řídit dotační projekty“ a „Příprava
na kontroly dotačních projektů“. Úspěch byl
ohromný, proto jsme se rozhodli nabídku
rozšířit a realizovat je i na podzim.
Podle čeho vybíráte obsah seminářů a kdo
je nejčastěji navštěvuje?
Náplň seminářů volíme podle potřeb klientů.
Jednou z inspirací, která témata zařadit

do nabídky, byla hodnocení předchozích
seminářů. Účastnici v rámci zpětné vazby uvedli, jaká témata by příště uvítali. Především
však vycházíme z našich zkušeností. Víme,
jaké informace žadatelé a příjemci dotací
potřebují. Největší zájem projevili projektoví manažeři, odborní specialisté a majitelé
společností.
Velkou otázkou jsou lektoři takto
specializovaných školení. Koho mohou
účastnici očekávat?

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

pod patronací

Účastníci se setkají s Ing. Janou Šubrtovou,
která pracuje v týmech projektů MMR a statutárního města Děčín. Podílí se na řízení
grantového schématu Ústeckého kraje pro
malé a střední podnikatele. Má bohatou
lektorskou praxi, i zkušenosti s kontrolní
činností v rámci práce finančního manažera.
Dále s Ing. Petrou Honzátkovou. Ta působí
od roku 2003 jako administrativní podpora projektů a grantový konzultant. Byla
finanční manažerkou programu Phare 2003,
podílela se na přípravě a tvorbě projektů OP
zaměřených na rozvoj lidských zdrojů – Praha
Adaptabilita, Lidské zdroje a zaměstnanost
a dalších. JUDr. Renata Jindrová je odbornicí na veřejné zakázky s velkým praktickým
přesahem. Praktické zkušenosti s problematikou jsou velkým benefitem u všech lektorů.
O který seminář byl zatím největší zájem
a čím si jej vysvětlujete?
Největší zájem byl o seminář „Příprava na
kontroly dotačních projektů“. Právě kontroly představují pro klienty největšího
„strašáka“, proto hlavním cílem bylo seznámit
účastníky s problematikou kontrol projektů
a s doporučeními v oblasti administrativy. 

