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AKTUALITY

Jan Janatka
ředitel společnosti
ECS Eurofinance, s.r.o.
Dámy a pánové,
avizované prodloužení
výzev ROZVOJ a POTENCIÁL
se stalo skutečností. Dne
10. 6. 2014 byla vyhlášena
Výzva III. – 2. prodloužení
v programu Potenciál a 16. 6. 2014 – Výzva
III. – 3. prodloužení v programu Rozvoj.
V aktualitách proto uveřejňujeme rozšířené
informace o uvedených výzvách. Pokud
zvažujete například nákup nových strojů,
technologií či rekonstrukci budov, máte
nejvyšší čas se právě o tyto výzvy zajímat.
Druhá strana již šestého čísla Zpravodaje Registru dotačních příležitostí není
výjimečně věnována úspěšnému dotačnímu
projektu, ale představení a vzniku Asociace podnikatelů a manažerů – Centrum
moderního podnikání a managementu.
Asociace si dala do vínku chránit dobré
jméno podnikání, podnikatelů, managementu a především být při tom. Při čem? Při
určování pravidel a podob dotačních výzev,
získávání informací s předstihem, ale rovněž
zkusit přispět ke zvýšení transparentnosti
přidělování dotací. Zakládající členové chtějí
dosáhnout také toho, že s nimi budou úřady
více komunikovat a brát je jako rovnocenného partnera. Vždyť hlas skupiny má vždy
větší váhu než jednotlivce.

KALENDÁŘ ZAJÍMAVOSTÍ
25. 6.

NÁPAD NEBO PŘÍLEŽITOST

Poznejte techniku ohodnocení podnikatelské příležitosti používanou v top
korporacích, která pomůže i podnikateli.
www.eyrie.cz

VNITŘNÍ LEADERSHIP

Jaký je Váš potenciál a na čem
naopak musíte zapracovat? Nejen o tom,
ale i o selfkoučinku, psychohygieně a cestách osobního rozvoje se více dozvíte na
dvoudenním kurzu. www.eyrie.cz
15.–16. 7.

23.–24. 7.

SOUSTŘEĎME SE NA KOUČINK

Zásady koučování, techniku
GROW či způsob kladení otázek poznáte
na workshopu s odborníky. www.eyrie.cz

JAK VYJEDNAT LEPŠÍ CENY

Německo a Rakousko jsou našimi
nejbližšími sousedy. Zdokonalte se v obchodním vyjednání v těchto zemích. www.eyrie.cz
5. 8.
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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
(možnost prodloužení)
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
REGIONÁLNÍ OP JIHOZÁPAD
Oblast podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury
základního, středního a vyššího odborného
školství
Pořízení a modernizaci vybavení škol a školských
zařízení
Ukončení příjmu žádostí: 18. července 2014
REGIONÁLNÍ OP JIHOVÝCHOD
Oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center
Projekty – Integrovaný plán rozvoje měst
Ukončení příjmu žádostí: v momentě vyčerpání
alokace výzvy
Výzvy OP PODNIKÁNÍ A INOVACE vyhlášeny!
PROGRAM ROZVOJ
Termín přijetí registrační i plné žádosti:
16. 6. – 16. 7. 2014

Oprávněným žadatelem je malý či střední podnik působící ve zpracovatelském průmyslu ve
stanovených regionech. Výše dotace dosahuje
1 až 30 miliónů korun ve výši 45 % způsobilých
výdajů projektu pro malé podniky a ve výši 35 %
způsobilých výdajů projektu pro střední podniky.
Dotaci lze využít na dlouhodobý hmotný majetek –
nákup strojů a zařízení, včetně software, nebo nehmotný majetek – náklady spojené s pořízením
patentových licencí pro nákup strojů a zařízení.
PROGRAM POTENCIÁL
Termín příjmu registrační žádosti: 9. 6. – 9. 7. 2014
Termín příjmu plné žádosti: 16. 6. – 31. 7. 2014
Jako oprávněný žadatel může vystoupit malý,
střední i velký podnik působící ve stanovených
odvětvích. Dotace je přidělována v rozmezí
1 až 50 milionů korun v maximální výši 50 %
způsobilých výdajů projektu. Minimální výše investice do dlouhodobého majetku činí pro malé
a střední podniky 3 miliony korun a v případně
velkých společností 6 milionů korun.
Žadatelé mohou dotaci využít na založení nebo
rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje
a inovací, které spočívají v pořízení nebo technologickém zhodnocení strojů/zařízení či jiného
nezbytného a využívaného vybavení pro zajištění
aktivit centra. Dotace se vztahuje i na zhodnocení
stávajících budov centra. 

info@dotacniregistr.cz, www.dotacniregistr.cz

O PROJEKTU

Asociace podnikatelů a manažerů
Názorové neshody českých podnikatelů s pomyslným „úředním šimlem“
neberou konce. Jak by také mohly, když úředníci stanovují pravidla pro podnikání, s nímž sami reálnou zkušenost nemají.

V České republice podniká přes jeden milion
lidí, kteří podstatnou měrou ovlivňují klima
společnosti. Jedinec – podnikatel – často
nezmůže nic, ale slovo skupiny má daleko

větší váhu. Z toho důvodu vznikla Asociace
podnikatelů a manažerů s podtitulem Centrum moderního podnikání a managementu.
A její hlavní cíle? Nečekejte nic převratného,
ale skutečného! Podpořit dobré jméno
podnikatelů, manažerů a vlastníků, pečovat
o jejich dobrou pověst a rovněž kultivovat
podnikatelské prostředí v ČR. Další stěžejní
cíl Asociace upřesňuje předseda Radomil
Bábek: „Neustále vznikají další pravidla, jak
podnikat, ale bohužel je vytvářejí lidé, kteří
sami nepodnikají. Nezdá se vám to paradoxní? Právě proto chceme být při jejich
tvorbě, abychom mohli ovlivňovat a měnit
prostředí, v němž podnikáme. Být při tom
znamená vědět o připravovaných změnách
a jednat se státem jako silný partner.“
Pokud ani Vám není lhostejná budoucnost podnikání v České republice,
zaregistrujte se do Asociace podnikatelů
a manažerů prostřednictvím formuláře na
www.cmpm.cz. 

NEJBLIŽŠÍ KROKY
ASOCIACE

V nejbližších měsících se bude Asociace soustředit na podmínky, které
připravuje stát pro rozdělování dotací.
Podpora rozvoje podnikání a firem hrazená z fondů EU je velká a bude trvat
minimálně dalších pět let.
Z toho důvodu chceme společně:
 dosáhnout toho, aby s námi úřady komunikovaly, protože hlas skupiny má
větší váhu,
 stát se silným partnerem pro určování
pravidel a podob dotačních výzev,
 získávat informace s předstihem,
 z kusit přispět k transparentnosti
přidělování.

ROZHOVOR

Bok po boku s českými podnikateli
Nové občanské sdružení Asociace
podnikatelů a manažerů – Centrum
moderního podnikání a managementu má nemalé cíle. Nejen na ně
jsme se zeptali Ing. Ivy Sehnalové.
Patříte k zakládajícím členům nově vzniklé
Asociace podnikatelů a manažerů. Co Vás
přimělo k jejímu založení?
Podnikatelská skupina Everesta, jíž jsem spolumajitelkou, působí na trhu od roku 1997
a problematice dotací z Evropských strukturálních fondů se věnuje od roku 2004. Patříme
mezi nejúspěšnější a největší firmy v této
oblasti. Pro klienty jsme získali a úspěšně
administrovali desítky milionů korun. Máme
tým erudovaných specialistů. Přesto my
i naši klienti s rozpaky sledujeme podnikatelskou atmosféru v ČR. Nekonzistentní pravidla,
která se mění v průběhu dotačních období,
nejasné metodiky či nemožnost dostat relevantní informace. Peníze rozdělují úředníci,
kteří nemají zkušenosti s fungováním firem,
a naopak firmy dostatečně neznají proces
rozdělování a čerpání dotací. My známe oboje. Chceme mít možnost ovlivňovat podmínky
a kultivovat dotační prostředí. Chceme poskytovat úředníkům zpětnou vazbu, podílet se na

úkol. V širším kontextu plánujeme budovat
dobré jméno poctivých podnikatelů. Myslím,
že si to zasloužíme.

pravidlech tak, aby byla přijatelná pro všechny
zúčastněné. Prostě chceme být při tom.

Jedním ze stěžejních cílů Asociace je
transparentnější způsob čerpání a následného rozdělování evropských dotací. Jaké
jsou Vaše osobní zkušenosti s čerpáním
dotací?
Jako ve všem mám pozitivní, ale i negativní
zkušenosti. Celkově kolem sebe vidím, jaké
množství firem zlepšilo díky dotacím výsledky, upevnilo místo na trhu, stabilizovalo se,
zvýšilo kvalifikovanost a dovednosti svých
lidí. Jen se podívejte, kolik nových věcí vzniklo
právě s podporou dotací – cyklostezky,
opravené objekty, vybavenost měst i mnoho
dalších, které nejsou vidět na první pohled.

Co mohou firmy a podnikatelé od nového
občanského sdružení očekávat?
Asociace podnikatelů a manažerů bude
prostředníkem mezi firmami a poskytovateli
dotací. Chceme se stát silným partnerem,
který zastupuje nikoliv jednotlivce, ale silnou
skupinu firem. Čím bude skupina větší, tím
více vlivu a informací získá. To je náš první

Využívají čeští podnikatelé evropské dotace
nebo se setkáváte spíše s opačnými případy?
Co jim v tom případně nejvíce brání?
Ano, využívají a mnozí i opakovaně. Myslím, že každé firmě se vyplatí udělat alespoň
dotační audit, tedy nechat odborníky ověřit,
zda nemohou pro své rozvojové plány a investice najít finanční zdroje právě z dotací. 
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