zpravodaj
slovo úvodem

č. 3/2014

aktuality

Jan Janatka
ředitel společnosti
ECS Eurofinance, s.r.o.
Dámy a pánové,
děkuji Vám za velký zájem
o Zpravodaj i o Registr
dotačních příležitostí. Naši
pracovníci zpracovávají
všechny informace v RDP
tak, abyste Vy, noví členové, měli z Registru maximální užitek ještě ve „starém“
dotačním období.
Je k tomu dobrý důvod. Poskytovatelé
dotací ve snaze dočerpat z EU „co se dá“,
vypisují jednu výzvu za druhou. V tomto
čísle najdete výběr těch nejzajímavějších.
Vám, kteří zvažujete využít dotaci na nákup
strojů, technologií či na stavební úpravy
z OP PI, doporučuji k přečtení představení
projektu společnosti Ave Clara.
Opět se zmíním o změnách v dotačním
období 2014–2020. Velkým příslibem je
vyšší míra elektronizace při komunikaci
s poskytovatelem dotace, a to nejen při
přípravě a předložení projektové žádosti,
ale i v době realizace projektu. Zajímavou
možností mohou být finanční nástroje,
které na rozdíl od nevratné dotace
představují návratnou formu pomoci,
např. zvýhodněný úvěr. Zajímavé pobídky
se připravují zejména pro začínající firmy.
Změny nás čekají, ale výzvy jsou už nyní,
proto hodně štěstí!

kalendář zajímavostí
22. 5.

Jak koučovat obchodní tým

Jak správně využít metody
koučinku pro zvýšení motivace a následně
výsledků obchodního týmu. www.eyrie.cz
23. 4.

Neurověda ve vzdělávání

Poprvé se v České republice
uskuteční mezinárodní konference na téma
inovativních forem vzdělávání. Akce je
určena pro odborníky, i pro zástupce široké
veřejnosti. www.neurovedavevzdelavani.cz
13. 5.

Libor Dürrer

Jak vychovávat talenty ve firmě
a jak je vůbec identifikovat? Nejen
o těchto tématech bude workshop s odborníkem. www.eyrie.cz
20.-22.

Den s evropskými fondy

Praha (20. 5.), Brno (21. 5.), Ostrava (22. 5.). www.ecs-eurofinance.cz

Registr dotačních příležitostí 

Aktuální výzvy
a dotační programy
Čas kvapí a aktuální výzvy v rámci operačních programů s ním. Registr
dotačních příležitostí Vám přináší přehled nejaktuálnějších z nich, které mohou
představovat unikátní příležitost i pro Vaši společnost.
Integrovaný operační program
Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní
veřejné správě
Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2014
(v případě vyčerpání alokace bude výzva
ukončena dříve)

Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji
Ukončení příjmu žádostí: 12. května 2014

Oper ační progr am V zděl ávání pro
konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání
Podpora výuky cizích jazyků
Ukončení příjmu žádostí: 16. května 2014

Oblast podpor y: 3.3 Integrace sociálně
vyloučených skupin na trhu práce
Podpora vyloučených skupin
Ukončení příjmu žádostí: 30. května 2014

Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení
Podpora profesního rozvoje pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení pro využívání
ICT ve výuce
Ukončení příjmu žádostí: 16. května 2014
Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání
Podpor a realiz ace pr ak tického
vyučování
Studentské minipodniky na ZŠ a SŠ
Ukončení příjmu žádostí: 13. května 2014
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rozšíření spektra forem a metod vzdělávání
v oblasti zdravého životního stylu a dopravní
výchovy
Ukončení příjmu žádostí: 13. května 2014
Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího
vzdělávání

O p e r ač n í p r o g r a m l i d s k é z d r o j e
a zaměstnanost

Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace
a sociálních služeb
Podpora sociálních inovací
Ukončení příjmu žádostí: 13. června 2014
Připravuje se:
Výzvy v OP Podnikání a inovace
ROZVOJ
Předmětem podpory bude pořízení nových
technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů
zvyšující efektivnost procesů. Oprávněným
žadatelem jsou malé a střední společnosti
působící ve zpracovatelském průmyslu ve vybraných regionech.
POTENCIÁL
Předmětem podpory bude založení nebo rozvoj
center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov,
strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného
a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra. Oprávněným žadatelem jsou podnikatelé
bez ohledu na velikost podniku, kteří působí ve
zpracovatelském průmyslu. 

www.dotacniregistr.cz

O projektu

Řemeslo se skleněným dnem
České sklo představuje ve světě pojem již od 18. století, kdy pro svou
bezbarvost a lesk úspěšně soutěžilo třeba se sklem benátským.

Se zánikem každé sklárny Češi ztrácejí
kousek národního skleněného bohatství.
I díky dotacím tento příběh nepotkal sklárnu Ave Clara, která využila možnost získání

evropských peněz z programu Potenciál na
nákup techniky a stavební úpravy.
Sklářství má v Libereckém kraji
dlouhou tradici, ale nová strategie výroby
představovala nemalou finanční investici do
technického zázemí. Hlavním záměrem vedení je soustředit se na výzkum a vývoj technologie, která umožní efektivnější sklářskou
výrobu s pozitivním vlivem na životní
prostředí a sníží energetickou i materiálovou
náročnost. Potenciál ambiciózní strategie
vychází také z faktu, že v minulosti fungovala
sklárna jako výzkumný sklářský ústav. Budoucnost sklárny je spojena také s mladou
designérskou generací a podpořena spoluprací s Vyšší odbornou školou sklářskou
v Novém Boru a Ústavem umění a designu
Západočeské univerzity v Plzni. „V rámci
vzniklého vývojového centra počítáme
s účastí stážistů i expertů sklářského oboru.
Dalším pozitivním dopadem bude vytvoření
pracovních míst v oblasti s nadprůměrnou
nezaměstnaností,“ doplňuje ředitel
společnosti Petr Bena.

Výzkumné
a vývojové centrum
Samostatné výzkumně – vývojové
centrum oddělené od vlastní výrobní
produkce shrnuje nové poznatky,
které zároveň opatří užitnými vzory,
nebo dokonce patenty. Ty následně
společnost aplikuje ve vlastní výrobě.
Centrum tvoří šest programů: Technologická laboratoř, Tvar – modelářské
studio, Diamantový program – ekologie
broušení, Rafinace – malírna, pískovna
a stříbření skla, Ruční válcování skla
a Ohýbání skla. Sklárna tímto zvýší kvalitu výrobků a služeb.

rozhovor

Když dotace fungují…
Jaké to je, když dotace skutečně
plní účel, jsme se tentokrát
zeptali ředitele sklárny Ave Clara
Ing. Petra Beny.
Mohl byste prosím Vaši společnost
čtenářům krátce představit?
Sklárna byla založena již v roce 1907 panem
Mühlbauerem a nazvána po jeho ženě KLÁRA.
Na jaře 2010 byla zakoupena společností
Ars Vitraria, která si bezprostředně změnila
název na Ave Clara – což je zkratka plného
významu Ars Vitraria Experimentalis in Clara.
Pod novým vedením se sklárna otevírá výzkumu a inovacím v designu i technologiích
s přesahem k modernizaci klasických
sklářských technik. Základním výrobním
sortimentem je stříbrosklo, foukané sklo ve

Registr dotačních příležitostí
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formě nápojového stolního skla a vázoviny.
Sortiment Klára obohacuje pravidelně
o  nové barevné variace utavených sklovin.
Novinku tvoří výrobní program back-andwhite a luxus, kterým sklárna vstupuje do
vyšších desénových pater nabídky pro velice
náročné klienty. Zcela novým výrobním programem společnosti Ave Clara je v Klárahutě
produkce plochého skla a bloků určených pro
umělecké a architektonické využití.
Jak u vás ve firmě proběhlo
čerpání dotací?
V roce 2013 jsme se v rámci programu „Marketing“ zúčastnili samostatnými expozicemi
prestižních světových výstav ve Frankfurtu,
Dubaji, Moskvě a v Paříži, kde jsme získali
nové odbytové možnosti a prezentovali
výrobky i přímým zákazníkům. Bez přispění
dotací by tento rozsah zahraničních aktivit
byl nad rámec našich finančních možností.
V současné době realizujeme v rámci projektu „Potenciál“ zásadní rozvoj a nákup strojového vybavení pro vývojová pracoviště,
která nám umožní novými postupy a technologiemi podstatným způsobem zvýšit inovaci a konkurenceschopnost našich výrobků.

pod patronací

Potvrdil byste nebo vyvrátil mýtus o složité
dotační administrativě?
Rozhodně se vyplatí svěřit administrativu do
rukou odborníků, protože předpisy především
v oblasti evidence a účetnictví jsou mírně
odlišné od běžné praxe. Odborným dohledem
předejdete neuznaným výdajům a čerpání
prostředků proběhne v maximální míře.
Realizovali byste projekt bez dotací?
Projekt bychom realizovali v daleko menší
míře, protože finanční možnosti vzhledem
k ekonomické situaci, i k současnému stavu
sklářského odvětví jsou velmi omezené.
Doporučil byste i ostatním společnostem
čerpat evropské peníze?
Rozhodně doporučil. Představují totiž prakticky jedinou možnost, jak se dostat k dalším
investičním zdrojům. 

