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AKTUALITY

Jan Janatka
ředitel společnosti
ECS Eurofinance, s.r.o.
Dámy a pánové,
v prvních květnových
dnech dochází vždy
k drobnému pracovnímu
uvolnění. Dotace však
běží, nové výzvy vycházejí
a pracovníci Registru dotačních příležitostí
vyhledávají správnou příležitost i pro Vás.
Novinkou je zveřejnění informací o výzvách v Operačním programu Podnikání
a inovace (ROZVOJ, POTENCIÁL). Zbystřit
by měli ti, kteří se chystají investovat do
technologického vybavení či rozšiřovat
vlastní výzkumné a vývojové kapacity.
Z výzev lze financovat například nákup,
stavbu a rekonstrukci budov, i pořízení
strojů. Inspiraci najdete ve Zpravodaji č. 3.
Přinášíme také změny v novém
dotačním období 2014 – 2020. Určitě dojde
k razantnímu snížení počtu operačních
programů a k přesunu kompetencí mezi
poskytovateli. Koncentrace dotačních
titulů na menší počet míst je jistě velmi
pozitivním krokem i k očekávanému sjednocení metodického prostředí. Možnou
změnou bude zjednodušené vykazování
nákladů u vybraných projektů. Věřme, že
tento záměr bude naplněn.
Přeji Vám příjemné májové dny a úspěšnou realizaci Vašich dotačních záměrů.

KALENDÁŘ ZAJÍMAVOSTÍ
15. 5.

JAK EFEKTIVNĚ ŘÍDIT
DOTAČNÍ PROJEKTY

Jaké organizační, administrativní a finanční
zásady dodržet při řízení projektů financovaných z dotací EU poskytne
praktický seminář ECS Eurofinance.
www.ecs-eurofinance.cz
22. 5.

CESTA KE SHODĚ

Schopnost vyjednávání určuje
směr kariéry a otevírá cestu k podnikání.
Seznamte se s principy vyjednávání
s Michaelou Tilton, která vedla jednání v Sillicon Valley či na Wall Street. www.eyrie.cz
29. 5.

PŘÍPRAVA NA KONTROLY
DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

Na co si dát pozor v oblasti administrativních kontrol či jaké jsou důsledky při
nedodržení pravidel poskytovatele dotace informuje kurz ECS Eurofinance.
www.ecs-eurofinance.cz

Registr dotačních příležitostí 

Aktuální výzvy
a dotační programy
Aktuálně můžete čerpat dotace na oblasti: nákup HW a SW – tvorbu pracovních míst – zkvalitnění výuky škol – nákup, stavbu a rekonstrukci budov
– nákup strojů a technologií.
INTEGROVANÝ OP
Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní
veřejné správě
Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2014
OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik
zaměstnanosti
Provádění aktivních a preventivních opatření
na pracovním trhu
Ukončení příjmu žádostí: 16. května 2014

Podpora výuky cizích jazyků
Ukončení příjmu žádostí: 16. 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 podpor y: 3.3 Integrace sociálně
vyloučených skupin na trhu práce
Podpora vyloučených skupin
Ukončení příjmu žádostí: 30. května 2014

REGIONÁLNÍ OP SEVEROZÁPAD
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů
regionu
Regenerace a rozvoj měst (Karlovy Vary, Ústí nad
Labem, Děčín)
Ukončení příjmu žádostí: 25. června 2014

Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace
a sociálních služeb
Podpora sociálních inovací
Ukončení příjmu žádostí: 13. června 2014

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE
Program Rozvoj
Investice do technologického vybavení
Ukončení příjmu žádostí: 16. července 2014

OP VZĚDLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST
Oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání

Program Potenciál
Rozšíření vlastních výzkumných a vývojových
kapacit
Ukončení příjmu žádostí: 9. července 2014. 

info@dotacniregistr.cz, www.dotacniregistr.cz

O PROJEKTU

Jak předběhnout konkurenci
Vzdělávání zaměstnanců patří sice k nákladným, přesto nezbytným investicím dobré firmy. I ti nejlepší totiž bez něj ztrácí přehled o novinkách v oboru.

Strojírenství, stavebnictví, architektura
i další příbuzná odvětví představují obory,
v nichž se musí lidé neustále vzdělávat. Jen

s velkými obtížemi by si společnosti udržely
konkurenceschopnost na trhu práce, kdyby
zaměstnanci neznali aktuální technologické
postupy nebo neuměli pracovat s nejnovější
technikou. Právě zvýšení konkurenceschopnosti a kvality poskytovaných služeb si kladl
za cíl vzdělávací program pro software AutoCAD. Určen byl především pro uchazeče
a zájemce o zaměstnání ve Středočeském
kraji nebo ty, kteří již pracují na pozicích
konstruktérů, strojírenských techniků či
zastávají vyšší postavení ve strojírenském
průmyslu. „Často jsme během realizace
kurzu narazili na situace, kdy lidé neměli
k výkonu profese dostatečné vědomosti jak
v teoretické tak praktické oblasti,“ doplňuje
jednatel společnosti Inboox CZ Jiří Bábek,
jejíž metodici jednotlivé vzdělávací moduly
připravovali. Pro lepší přehlednost byla
hlavní prezenční část doplněna tištěnými
materiály a interaktivním e-learningovým
programem s cvičeními či testy. Touto cestou
se účastníci seznámili se základy i pokročilou
prací v programu AutoCAD. 

PRÁCE S AUTOCADEM
VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Společnost Inboox CZ realizovala grantový projekt v Operačním programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2012 – 2014, jehož cílem bylo
prostřednictvím dalšího vzdělávání
podpořit pracovníky i uchazeče o práci v technických oborech. Kurz byl
spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních fondů a státního
rozpočtu ČR. Při pilotním ověřování se
jej zúčastnilo přes 20 účastníků, kteří
potvrdili kvalitu odborných informací
a rovněž celkovou metodiku kurzu.

ROZHOVOR

Dotace ve světě čísel
Jsou oblasti, ve kterých si čerpání
evropských financí nedokážeme
představit. O jedné z nich jsme si
povídali s jednatelem společnosti
Inboox CZ Ing. Jiřím Bábkem.
Vaše společnost se zabývá analýzami trhu,
vyhledáváním informací či on-line marketingem. Jak se dá v těchto oblastech čerpat
dotace?
Naše společnost se těmito činnostmi nezabývala vždy. Ve světě čísel a informací se pohybujeme až od konce roku 2012 a dotační projekty, které nám v současnosti dobíhají, jsme
tak trochu zdědili jako pozůstatek po původní
činnosti, vzdělávání. Jedním z těchto projektů je
vzdělávání pracovníků ve strojírenství, stavebnictví či architektuře – práce s programem AutoCAD. Sám sice příležitostně působím jako lektor,
ale toto téma a vlastně i organizace školení jsou
mi trochu cizí, proto jsem celý projekt svěřil do
rukou profesionálům z ECS Eurofinance.
Představují pro vás dotace novinku nebo je
využíváte již dlouhodobě?
Dotace jako takové pro mě novinkou nejsou.
Ale z pohledu jednatele společnosti, která
dotovaný projekt realizuje, už ano. Věřte,

že jsem rád, že na to někoho mám. Dokud
jsem to na vlastní kůži nepoznal, neuměl
jsem si představit, jakou zátěž takový projekt
představuje. Myslím tím především administrativní a mentální. Na co všechno je potřeba
myslet, jak funguje vykazování projektu, co se
musí uchovávat pro kontrolu atd. Představa, že
firma dostane peníze a může s nimi libovolně
nakládat, je sice mezi lidmi hodně rozšířená,
přesto naprosto mylná.

Ing. JIŘÍ BÁBEK
Absolvent Fakulty financí a účetnictví
VŠE Praha. V oblasti zpracování analýz
a informací působí od roku 2006. Kariéru zahájil jako ekonomický analytik
Hospodářské komory České republiky v Oddělení zpracování informací
a v Oddělení evropských záležitostí. Ve
společnosti Inboox CZ zastává i pozici
analytika a šéfredaktora nakladatelství.

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

pod patronací

Jaký hlavní impuls Vás vede k využití dotací?
V současné době zvažuji podání žádosti o dotaci na projekt, jenž souvisí s výzkumem trhu.
Více zatím nechci prozrazovat. Každopádně
impulsem je získat prostředky na věc, která má
podle mého názoru smysl. Současně chci dát
zaměstnancům možnost podílet se na odlišných
projektech, než jsme realizovali do teď.
Kdy je pro firmu výhodné dotace využít?
Podle mě v jakékoliv fázi vývoje firmy.
Plánujete expandovat do zahraničí?
My už jsme vlastně expandovali. Se
zahraničními zdroji pracujeme běžně. V době
internetu prostě hranice neexistují. 

