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Aktuální výzvy 
a dotační programy

Zorientovat se ve složitém světě evropských dotací představuje nadlid-
ský výkon. Registr dotačních příležitostí nabízí unikátní příležitost, jak 
získat informace a nenechat si ujít žádný z aktuálních programů či výzev. 
VýzVa V rámci OP Lzz
Výzva pro překládání grantových projektů v rámci 
oblasti 3.1. Podpora sociálních služeb komunitního 
typu vzniklých po transformaci. 
Ukončení přijmu žádostí: 17. dubna 2014

VýzVa V rámci rOP Střední Čechy 
Oblast podpory 3.2: Rozvoj měst, oblast sociální 
integrace – Domovy pro seniory
Oblast podpory 3.3: Rozvoj venkova, oblast so-
ciální integrace – Domovy pro seniory
Ukončení příjmu žádostí: 27. března 2014

VýzVy V rámci OP ŽiVOtní PrOStředí
Oblast podpory 1.3: Omezování rizika povodní
  Oblast podpory 1.3.1. Zlepšení systému 

povodňové služby a preventivní protipovodňové 
ochrany

Ukončení příjmu žádostí: 15. dubna 2014

Oblast podpory 2.2: Omezování emisí
Oblast podpory 4.1: Zkvalitnění nakládaní s odpady
Oblast podpory 4.2: Odstraňování starých 
ekologických zátěží
Oblast podpory 6.1: Implementace a péče o území 
soustavy Natura 2000
Oblast podpory 6.2: Podpora biodiverzity
Oblast podpory 6.3: Obnova krajinných struktur
Oblast podpory 6.4: Optimalizace vodního režimu 
krajiny
Oblast podpory 6.5: Podpora regenerace 
urbanizované krajiny
Oblast podpory 6.6: Prevence sesuvů a skalních 
řícení, monitorování geofaktorů a následků hor-
nické činnosti a hodnocení neobnovitelných 
přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
Ukončení příjmu žádostí: 15. dubna 2014

Oblast podpory 2.1: Zlepšení kvality ovzduší
  2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objek-

tech nenapojených na CZT
  2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyva-

tel omezením emisí z energetických systémů 
včetně CZT

  2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti 
z plošných zdrojů

Ukončení příjmu žádostí: 30. května 2014

Oblast podpory 3.1: Výstavba nových zařízení 
a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem 
zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny 
a kombinované výroby tepla a elektřiny
  3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla 

využívajících OZE
Ukončení příjmu žádostí: 30. dubna 2014

Oblast podpory 3.2: Realizace úspor energie 
a využití odpadního tepla u nepodnikatelské 
sféry
  3.2.1. Realizace úspor energie
  3.2.2. Využívání odpadního tepla
Ukončení příjmu žádostí: 30. dubna 2014

Veřejné zakázky
Současný zákon o veřejných zakázkách je 
kritizován za složitost a řadu procesních 
bariér, které omezují zadávání veřejných 
zakázek. V souladu s novými směrnicemi EU 
se připravuje jeho novela. Ta by měla uvol-
nit cestu k jednoduššímu a přitom trans-
parentnímu veřejnému investování. Věcný 
záměr nového zákona by měl být znám do 
konce dubna a návrh paragrafovaného znění 
plánuje ministerstvo předložit do konce 
roku 2014. 

jan janatka 
ředitel společnosti  
ECS Eurofinance, s.r.o.

Dámy a pánové,

otevřeli jste první číslo Zpra-
vodaje Registru dotačních 
příležitostí. Vychází v době, 
kdy dobíhají poslední do-
tace z období 2007–2013 

a přichází nové dotační období. Registr 
dotačních příležitostí (RDP) je určen firmám, 
obcím a dalším subjektům, které chtějí využít 
unikátní příležitost získat dotace na rozvojo-
vé projekty. S RDP budou mít členové vždy 
aktuální informace o možnostech získání ev-
ropských peněz na jejich záměry a přehled 
o přípravách nového dotačních období. 

Chcete-li mít ze členství maximální 
užitek, stačí vyplnit jednoduchý dotazník. 
Kromě tematických informací získáte zdar-
ma službu aktivního vyhledávání vhodných 
výzev pro Vás, horkou linku, průběžnou 
konzultaci projektových záměrů či pomoc 
při výběru partnerů pro účast na projek-
tech. Především ale budete mít jistotu, že 
Vám žádná dotace neunikne! 

Co ve zpravodaji najdete? Vybereme pro 
Vás novinky ze světa dotací a představíme 
konkrétní projekty. Chcete-li se podělit 
o úspěch Vašeho dotačního projektu, rádi 
Vám poskytneme prostor i v rámci rozho-
voru. Věříme, že RDP i Zpravodaj budou 
pro Vás přínosem podobně jako pro tisíce 
dalších členů. 

SlOVO úVOdem

kalendář zajímaVOStí

aktUality

ŠtěPánka dUfkOVá
Zásady vystoupení před kamerou 

a mediální trénink patří k základní výbavě 
každého manažera. www.eyrie.cz.

Ven z krabice 5
Inspirativní manažerské konference 

na téma Návrat k selskému rozumu se jako 
mluvčí zúčastní Miloš Čermák,  Vladimír 
Kořen, Roman Vaněk, Radomil Bábek či 
Petr Hora Hořejš. www.venzkrabice.cz.

aleŠ michl
Podělte se o názory na vývoj 

české ekonomiky v roce 2014 se 
známým ekonomem a poradcem vlády 
v Centru moderního podnikání Eyrie. 
www.eyrie.cz. 

den S eVrOPSkými fOndy
Praha, www.ecs-eurofinance.cz
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Kurz sestavený jako individuální balíček 
služeb probíhá v sídle společnosti 
Everesta s.r.o. v České Lípě  a je rozložen 
do 6 měsíců. Každá účastnice získá in-
dividuální podnikatelský program, 
během něhož projde všemi aktivitami 
projektu. Vzdělávací část zaměřená na 
získání klíčových znalostí byla cíleně 
zařazena pro zájemkyně o podnikání 
či podnikatelky začátečnice. Následné 
praktické konzultace a poradenství jim 
umožní aplikovat teoretické vědomosti 
do vlastního podnikání.

Zakladatel ,  generální  ředitel 
a předseda dozorčí rady podnikatelské 
skupiny společností Everesta, Eyrie, 
ECS Eurofinance, Inboox a Marketeers. 
Působí jako poradce, krizový manažer 
a kouč pro vrcholové manažery 
a majitele firem, jimž dokáže být ve 
složitých situacích oporou. 

Podnikatelské myšlení ženám nechybí
Ženy zastávají vysoké pozice ve firmách a schopnostmi se vyrovnají 
mužům. V čem tedy tkví jejich obava z podnikání? Jsou to snad společenské 
předsudky, náročná péče o rodinu nebo strach z neúspěchu? 

Větší zodpovědnost při péči o rodinu, skrom-
nost, schopnost lépe předvídat situaci, malé 
sebevědomí. Jen malý výčet pomyslných 
brzd bránící ženám při založení vlastní firmy. 
Naopak jejich velké plus je, že podnikání na 
rozdíl od řady mužů nevnímají jako naplňování 
vlastních ambicí. Vidí v něm spíše východisko 
ze složité životní situace, například po ztrátě 
zaměstnání nebo při návratu z mateřské do-
volené. V momentu, kdy žena sesbírá odva-

hu a vstoupí do rozbouřených podnikatel-
ských vln, v ničem si už nezadá s mužskými 
protějšky. 

Na pomoc samostatně výdělečným 
ženám, začínajícím podnikatelkám i těm, 
které o podnikání pouze uvažují, přichází 
Podnikatelský inkubátor společnosti Eve-
resta. Projekt financovaný z prostředků ESF 
prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 
představuje vzdělávací kurz doplněný o indi-
viduální poradenství pro každou účastnici. 
Právě pestrá směsice služeb vytváří motivační 
prostředí pro začínající podnikatelky a nabízí 
jim pomocnou ruku. „Na začátku jsem se ne-
dokázala zorientovat ve všech náležitostech, 
což mi ujasnila vzdělávací část kurzu. 
Průběžné konzultace s odborníky mi pomohly 
v konkretizaci a financování podnikatelského 
záměru, s přípravou marketingového plánu 
a dalšími praktickými aktivitami, s nimiž bych 
si jen obtížně poradila. Ocenila jsem i zajištění 
hlídání dětí,“ doplňuje účastnice Jana. 

I malá firma má velké šance 
Mnoho energie a nejistý výsledek 
– tradiční názor při čerpání dotací. 
Právě na ně jsme se zeptali 
Radomila Bábka.

jaká je podle Vás úroveň podnikatelského 
prostředí v Čr a ovlivnily jej dotace? 
Podnikatelské prostředí se neustále kultivuje 
a myslím, že ve veřejném prostoru má horší 
pověst, než jaké ve skutečnosti je. Dotace 
jako každý prvek v systému české podnika-
telské prostředí ovlivnily a ovlivňují. Přinesly 
spoustu dobrého – lepší se životní prostředí 
a firmy mohou investovat do inovací či do 
vzdělávání zaměstnanců. Samozřejmě mají 
dotace i některé negativní aspekty. S penězi, 
které si člověk sám nevydělal, je tendence 
hospodařit hůř. Když si máte něco koupit 
za své, otočíte každou korunu dvakrát. Ale 
pokud peníze dostanete, můžete se rozho-
dovat méně odpovědně. 

jste spolumajitelem společnosti, která 
využila evropské peníze při realizaci 
projektů. myslíte si, že dotace představují 
cestu pro firmu jakékoliv velikosti? 
Ano, nevidím důvod, aby velikost firmy za-
mezovala možnosti využití dotací. Je prav-

POdnikatelSký 
inkUbátOr

radOmil bábek
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dou, že podmínky jednotlivých výzev nemusí 
vyhovovat všem, ale v rámci operačních 
programů by skoro každá společnost měla 
najít možnosti. 

Pokud podnikatel nemá s čerpáním do-
tací zkušenosti. jaký postup byste mu pro 
začátek doporučil? 
Myslím, že tohle čeští podnikatelé už dobře 
znají. Když potřebují zpracovat něco, v čem 
sami nejsou odborníci, tak si je najdou u jiné 
společnosti. A poradenských firem či indi-
viduálních poradců působí na trhu celá řada. 

Přednášíte na České zemědělské univerzitě 
v Praze. Setkal jste se s názorem studentů 
na evropské dotace a mají představu, 
k čemu by je mohli v rámci firmy využít? 
Se studenty, konkrétně Provozně ekono-
mické fakulty ČZÚ v Praze, jsem na téma 
evropských dotací a jejich čerpání nara-
zil několikrát. Moje zkušenost je taková, 
že o dotacích ledacos vědí a to především 
v oblastech životního prostředí či infra-
struktury. Myslím, že o využití v konkrétních 
firmách nemají zatím přesnou představu, 
což je pochopitelné. Tu mohou získat až 
v rámci praxe v pozici manažerů. 

pod patronací

O PrOjektU

rOzhOVOr


