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Vážení čtenáři,
s příchodem nového roku Vám přinášíme první

Rozhovor

letošní vydání časopisu Dotační komorník. Dou-

• PhDr. Jan Hauser

fáme, že jste do roku 2017 vykročili tou správnou nohou stejně tak, jako Komora dotačních
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Dotační rádce

poradců, která navázala na získání autorizace

• 10 nejdůležitějších změn nového zákona
o zadávání veřejných zakázek

pro poskytování profesní kvalifikace z konce

Očima partnerů

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
• Státní fond životního prostředí
• Fond dalšího vzdělávání
• Magistrát hl. m. Prahy
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Úřad vlády

rozhovor s ředitelem odboru evropských fondů
Magistrátu hlavního města Prahy PhDr. Janem
Hauserem.
V rámci rubriky Očima partnerů opět přinášíme
se společným tématem Evaluace programového období a zároveň rubriku rozšiřujeme o nové

• Případová studie

partnery.
Aktuální výběr nejzajímavějších výzev Vás opět

Výběr z aktuálních výzev pro podnikatelský sektor

seznámí s vybranými výzvami jak pro podnika-

• Program Epsilon

telský, tak i veřejný sektor. Výčet je navíc doplněn i zajímavými příklady realizovaných projektů.

• Případová studie

Doufáme, že v novém čísle najdete užitečné in-

• Případová studie

20

V aktuálním čísle jsme si pro Vás dále připravili

• Energetické úspory veřejných budov

• Nízkouhlíkové technologie
str

Vás v tomto vydání budeme informovat.

příspěvky našich odborných partnerů, tentokrát

• Případová studie
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kurzů v rámci celoživotního vzdělávání, o kterém

Výběr z aktuálních výzev pro veřejný sektor

• Posílení přirozené funkce krajiny
str

předešlého roku a nyní se plně věnuje přípravám

formace z dotačního světa a budeme se těšit na

Příběh úspěšného žadatele

Vaše případné ohlasy.

• Tratec, s.r.o.
• Univerzita Karlova

Redakce Dotačního komorníka
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VĚDA
VÝZKUM
INOVACE
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Profesní kvalifikace
Profesní kvalifikace je určena všem, kteří
vykonávají nějaké specifické povolání, ale
chybí jim celostátně platný doklad, jenž
tuto skutečnost potvrzuje, a také těm, kteří
by rádi svou profesní kvalifikaci posunuli
na vyšší úroveň, nebo by se rádi realizovali
ve zcela novém oboru, pro který jim schází
potřebná kvalifikace.

Národní soustava kvalifikací (NSK)
představuje veřejně dostupný registr
všech profesních kvalifikací, které jsou
v České republice rozlišovány a uznávány. NSK definuje odborné požadavky
pro výkon jednotlivých povolání, čímž
umožňuje uznání skutečných znalostí a
dovedností nezávisle na způsobu jejich
získání. Jelikož NSK zavádí jednotnou
soustavu kvalifikací, je možné skrze ni
porovnávat kvalifikační úroveň v ČR a
v rámci EU.
Profesní kvalifikaci získá každý, kdo
úspěšně složí zkoušku podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace před autorizovanou osobou. Žadatel následně získá osvědčení, které
je platné nejen v České republice, ale
také v rámci Evropské unie a je rovněž
uznáváno zaměstnavateli. V současné
době existuje 1100 kvalifikací, které se
dotýkají mnoha oborů.
Jelikož se profesní kvalifikace uplatňuje
také v prostředí dotací a strukturálních
fondů Evropské unie, Komora dotačních poradců v listopadu 2016 požádala o autorizaci Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, které je dle
zákona č. 179/2006 Sb., O ověřování
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, autorizujícím orgánem. Po splnění všech
podmínek stanovených zákonem pro
udělení autorizace, mimo jiné rovněž
prokázání odborné způsobilosti odpovídající dané profesní kvalifikaci, získala
Komora dotačních poradců autorizaci
pro profesní kvalifikaci Manažer projekČ: 1/2017
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tu (kód profesní kvalifikace 63-007-R)
a profesní kvalifikaci Administrátor projektu (kód profesní kvalifikace 63-006N).
Osvědčení o profesní kvalifikaci je u
výše zmíněných kvalifikací na úrovni
vyššího odborného a vysokoškolského
vzdělání a to bez nutnosti klasické školní
docházky, která může být pro pracující
osoby velmi svazující a problematická.
Profesní kvalifikace Manažera projektu
(úroveň EQF 6 dle Evropského rámce
kvalifikací, což je mezinárodní stupnice
osmi úrovní vzdělání, která usnadňuje
mobilitu pracovních sil v Evropské unii
a sjednocuje stupně vzdělání v jednotlivých zemích) je alternativním řešením
dosažení vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu
nebo vyššího odborného vzdělání.
Profesní kvalifikace Administrátora projektu je v systému vzdělávání zařazena
do úrovně EQF 5, která je mezi úrovní 4 – středním vzděláním s maturitní
zkouškou a úrovní 6, která představuje
vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání. Získané osvědčení je celostátně uznávané a na rozdíl od jiných
certifikačních kurzů není jeho platnost
časově omezená.
Kurz, jehož zakončením je získání
osvědčení o profesní kvalifikaci, je rozdělen do dvou částí. A to na skupinovou prezenční výuku, která je realizována formou workshopů a přednášek,
a individuální studium, které spočívá
v samostatném studiu formou e-lear3

ningu, jehož časová náročnost jsou dva
dny. Celý kurz je zakončen zkouškou,
po jejímž úspěšném splnění dostane
účastník osvědčení o profesní kvalifikaci. Kurzy jsou vedeny autorizovanými osobami, které splňují všechny zákonem stanovené požadavky. Lektoři
kurzů jsou přednášejícími na vysokých
školách a univerzitách v oborech management a projektové řízení, jsou autory mnohých odborných publikací a mají
bohaté praktické zkušenosti s realizacemi velkých strategických projektů.
Komora dotačních poradců a její autorizovaní lektoři volí nejmodernější
metody výuky spočívající v kombinaci
e-learningu, brainstormingu a interaktivní prezentaci. Během výuky se aktivně diskutuje o právě probíraných tématech a pracuje se s textem. V kurzu
jsou využívány učební materiály vytvořené samotnými vyučujícími, které jsou
navrženy tak, aby přesně odpovídaly
potřebám kurzu.
Získané osvědčení o profesní kvalifikaci
není pouze doklad o naplnění profesních kvalifikačních požadavků, ale přináší svým držitelům řadu praktických
výhod. Příkladem může být značná
konkurenční výhoda v získávání veřejných zakázek, jelikož osvědčení o profesní kvalifikaci splňuje požadavky pro
prokázání kvalifikace dodavatele. Získání osvědčení vede také k naplňování profesních kvalifikačních požadavků
v souladu se Služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu
č. 9.
Tel.: 774 874 603 | E-mail: info@dotacnikomornik.cz
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Veletrh Věda Výzkum
Inovace 2017

Brněnské výstaviště bude v době od 28. 2. do
2. 3. 2017 hostit druhý ročník Veletrhu Věda
Výzkum Inovace. Hlavními partnery se staly
Hospodářská komora ČR a Veletrhy Brno
a.s. a záštitu nad akcí převzali například mimo
jiné i místopředseda vlády pro vědu, výzkum
a inovace Pavel Bělobrádek, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a další.

VELETRH
VĚDA
VÝZKUM
INOVACE
Na návštěvníky čekají expozice výzkumníků i inovačních firem. Prezentovat se zde budou mimo jiné vysoké
školy, vědecké parky, nejrůznější instituce, organizace, aplikační firmy,
poskytovatelé dotací, investoři, státní
správa a všichni ti, bez jejichž činnosti
by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Cílem
veletrhu je umožnit účastníkům předávat si zkušenosti s dalšími odborníky
napříč vědními obory a zajistit znalostní
transfer od výzkumníků do praxe. Veletrh je určen především odborníkům, ale
i široké veřejnosti.
Součástí veletrhu je rovněž bohatý
doprovodný program. Na jeho tvorbě
se budou podílet asociace, sdružení,
klastry a další partneři, kteří si k probíraným tématům přizvou významné
firmy a osobnosti. Uskuteční se například konference, semináře, samostatné přednášky, kulaté stoly, workshopy
nebo networkingové akce. Účastníci
veletrhu se budou moci setkat jak s
producenty výsledků výzkumů a vývoje, tak s těmi, kdo je aplikují v praxi. Přítomni budou také poskytovatelé dotací,
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zástupci bankovního sektoru, investoři,
business angels a další, kteří výzkum,
vývoj a inovace finančně podporují. Veletrhu se zúčastní i zástupci Úřadu průmyslového vlastnictví, podporovatelé
start-upových projektů, právníci zajišťující znalostní transfer, představitelé
státní správy, asociací, sdružení, klastrů
a další. Chybět nebudou ani inspirativní
snídaně vystavovatelů, kteří se budou
moci společně sejít a podebatovat u
snídaně ještě před otevřením výstaviště
veřejnosti. Studenti, kteří navštíví Veletrh Věda Výzkum Inovace, se mohou
zapojit do různých soutěží. Především
se však budou moci inspirovat ke svému dalšímu profesnímu rozvoji.
Svou účast předběžně přislíbila řada
významných osobností, například místopředseda vlády Pavel Bělobrádek,
jeho náměstek pro řízení Sekce pro
vědu, výzkum a inovace Arnošt Marks,
ministryně školství Kateřina Valachová,
její náměstek pro řízení sekce vysokého
školství, vědy a výzkumu Robert Plaga.
Veletrh se chystá navštívit také známý
český astrofyzik Jiří Grygar, který letos
dostal Cenu předsedy Rady pro vý-

4

zkum, vývoj a inovace za propagaci a
popularizaci výzkumu. Veletrhu by se
měl osobně zúčastnit také redaktor a
moderátor České televize Daniel Stach,
který moderuje například oblíbený interaktivní diskusní pořad Hyde Park
Civilizace. Ve spolupráci s vědeckou
diplomatkou v Izraeli Delanou Mikolášovou je připravována mise osobností
z Izraele, která bude na veletrhu prezentovat, jak v Izraeli úspěšně funguje
spolupráce výzkumu a vývoje s praxí.
Seznam vystavovatelů ještě není uzavřen a zájemci tak mají stále možnost
se pořadatelům veletrhu přihlásit. Včasná přihláška zajistí zájemci možnost výběru místa i zvolení času pro svou prezentaci a další výhody.
Veletrh Věda Výzkum Inovace vytváří
novou platformu pro propojení vědecko-výzkumné a aplikační sféry. Do jeho
prvního ročníku se zapojilo 68 vystavovatelů a jen na zahajovacím dni bylo
přes 500 účastníků. Cílem pořadatelů
je překonat v nadcházejícím ročníku
hranici 200 vystavovatelů.
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Rozhovor
PhDr. Jan Hauser
V tomto čísle nám rozhovor poskytl
ředitel odboru evropských fondů
Magistrátu hlavního města Prahy
PhDr. Jan Hauser, který odpovídal
na otázky k tématu Evaluace
programového období 2014-2020.

Do roku 2014 jste řídil Evropskou
rozvojovou agenturu, nyní jste ředitelem odboru fondů EU Magistrátu hlavního města Prahy, jak byste
shrnul své dosavadní působení? Je
něco, co jste uplatnil z předchozí
pozice v rámci Vašeho stávajícího
působení?
Evropská rozvojová agentura se za
mého vedení vypracovala na lídra na
trhu v oblasti projektů financovaných
přímo z Bruselu, a to byl jistě také důvod, proč o moje odborné a profesní
služby projevil zájem český stát. Nejprve jsem řešil agendu evropských
fondů na ministerstvu spravedlnosti a
následně jsem dostal zajímavou profesní nabídku právě z Magistrátu hlavního
města Prahy vést řídící orgán Operačního programu Praha – pól růstu ČR.
Zde se mi podařilo stabilizovat pracovní
tým odborníků, které jsem přesvědčil o
své vizi, a po roce tvrdé práce dostat
program ze seznamu tzv. rizikových
operačních programů. Během jednoho
roku jsme také velmi intenzivně vyhlašovali výzvy k čerpání prostředků a nastartovali tak program, kterému mnoho
lidí nevěřilo. Dnes je pražský program
dle nezávislých hodnocení vnímán jako
jeden z nejvstřícnějších a nejpřátelštějších k žadatelům v celé implementační
struktuře českých operačních programů.
V závěru předchozích programových
období Praha přišla díky nedočerpání o nemalé finanční prostředky.
V čem spatřujete hlavní příčiny?
Pokud se nedočerpají evropské finanční prostředky, má to většinou více příČ: 1/2017
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čin. V Praze šlo o tři příčiny, které se
v programu Praha – Adaptabilita nešťastně sešly a na které tehdejší vedení
města nedokázalo pružně zareagovat.
Konkrétně se jednalo o prudkou změnu
kurzu koruny, realokaci dodatečných
finančních prostředků do pražského
programu a plošnou korekci těsně před
koncem programu. Městu chyběl k dočerpání programu především dostatečný počet výzev a zásobník kvalitních
projektů.
Jaký jste v rámci svého působení
zvolil postup, aby se v období 20142020 tento výsledek již neopakoval?
Jak jsem již zmínil, s mým týmem jsme
udělali během prvního roku maximum
možného. Za rok a půl jsme v Operačním programu Praha – pól růstu ČR
otevřeli již 28 výzev, aktivně a adresně
komunikujeme se starosty a ostatními
potencionálními žadateli. Pro srovnání,
v celém minulém sedmiletém programu Praha - Adaptabilita bylo vypsáno
jen sedm výzev. Já osobně se snažím
co nejlépe vysvětlovat možnosti a přesvědčovat tyto subjekty, aby se nebály
čerpat, podávat projekty a zapojovat se
do inovativních projektů. Zavedli jsme
komplexní systém řízení rizik programu, který se všemi potenciálními riziky zodpovědně pracuje, a máme pro
každý možný směr vývoje nachystané
scénáře a sady opatření. Velmi tlačíme
na kvalitu evaluací, klademe důraz na
získávání zpětné vazby od žadatelů a
příjemců a na základě výsledků těchto analýz pružně upravujeme pravidla
do dalších výzev. Za pouhý rok jsme
tak zmírnili nebo upravili ve prospěch
5

příjemců desítky pravidel oproti stavu,
který jsme zdědili po minulém vedení
odboru. Jako řídící orgán operačního
programu jsme připraveni pomáhat každému, kdo přichází se smysluplným
projektem. Pomyslný míč je nyní na
straně projektových kanceláří a žadatelů, kteří mají dveře v pražském programu otevřené.
Pro letošní rok je v plánu vyhlášení
12 výzev, mezi které mají být rozděleny zbývající alokované prostředky.
Jaký je tedy plán na další roky, když
dojde k vyčerpání alokací?
K vyčerpání všech prostředků rozhodně nedojde, to víme už dnes. Některé
výzvy budeme muset vyhlásit opakovaně, musíme upravit některá pravidla dle
výstupů, které nám uplynulé roky dají,
a je vysoce pravděpodobné, že dojde
i k vnitřním realokacím, tedy k přesunu finančních prostředků z těch kapitol, kde se čerpá méně, do takových,
kde je poptávka po dotacích největší.
Předpokládáme proto, že další výzvy
budou vyhlašovány ve všech oblastech
programu i v následujících letech. Čeká
nás tedy opravdu ještě mnoho práce.
V současné době se hovoří o vzniku
spolupráce mezi Magistrátem hlavního města Prahy a Transparency
International ČR. V čem tato spolupráce spočívá a co od ní očekáváte?
Od začátku svého působení v pozici ředitele odboru jsem důsledně dbal
na dodržování všech protikorupčních
pravidel. Odbor má dokonce přísnější interní pravidla, než ukládají vnitřní
Pokračování na další straně
Tel.: 774 874 603 | E-mail: info@dotacnikomornik.cz
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Pokračování z předchozí strany
směrnice Magistrátu hlavního města
Prahy. Transparency International ČR
jsem se rozhodl nabídnout spolupráci,
protože si myslím, že je nutné fungování státní správy neustále vylepšovat.
Oslovil jsem proto organizaci s mezinárodním renomé, abychom společně
provedli jakousi revizi fungování protikorupčních opatření a dále posílili nejen
kontrolu, ale také prevenci. Jsem rád,
že moje vize byla vyslyšena a zástupci
Transparency International ČR moji nabídku přijali. Nyní nás čeká první seminář a další společná práce.
Nyní probíhá hodnocení výzev z roku
2016. V čem žadatelé nejčastěji chybují a na co by se měli dle Vašeho
doporučení při přípravě projektů pro
výzvy zaměřit? Případně co Vy osobně považujete z pohledu žadatelů za
problém, který by se měl v budoucnu odstranit?
Odpovím od konce. Z pohledu žadatelů jsou jistě největším problémem stále složitější administrativní pravidla při
podání a realizaci projektů. Žadatelé se
toho často obávají, ale myslím, že jde
spíše o zbytečné obavy. My se žadatelům snažíme vždy poradit a pomoci
při případných nejasnostech a řešení vzniklého problému. A pokud mám
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posoudit, v čem nejčastěji chybují? Asi
největší chyby vznikají, když si dobře
neprostudují zadání a podají projekt
špatně, mimo nastavená pravidla a požadavky. Mnoho žadatelů si dnes nechá projekt zpracovat od profesionálů,
kteří už dnes na trhu jsou, a tím eliminují
chyby. To je, myslím, celkem rozumný
přístup.
Stále více se začínají objevovat nové
dotační výzvy zaměřené na využívání fondů EU ve formě tzv. finančních
nástrojů. Jak Vy sám tento nástroj
vnímáte?
Hlavní rozdíl oproti grantovým dotacím
je v tom, že se jedná o vratnou finanční podporu. Existuje celá řada odvětví, kde je finanční nástroj jednoznačně
efektivnějším a hlavně dlouhodobě
udržitelným způsobem, jak dotace využívat. Konkrétně jde o oblasti energetických úspor či o podporu podnikání. Ať
už se jedná o úvěry, garance nebo kapitálové vstupy, český úřad má možnost
vytvořit dlouhodobě fungující fond, ve
kterém se mohou finanční prostředky
otáčet desítky let. Zároveň je dnes jasné, že se jedná o budoucnost. Pokud
po roce 2020 vůbec nějaké evropské
fondy budou, na všechny členské státy
EU bude mimořádný tlak, aby tyto prostředky využívaly v maximální možné
míře právě formou finančních nástrojů.

6

Bude ještě Praha oprávněna vyjednávat o podpoře z fondů EU, případně z jiných zdrojů v následujících
letech? Pokud ano, můžete přiblížit,
jakých oblastí se podpora bude týkat
a jakou formu bude mít?
Praha má svůj operační program Praha – pól růstu ČR do roku 2020. Jak
to bude vypadat v následných letech,
nedokáže nikdo přesně odhadnout, už
kvůli brexitu a dalším okolnostem mimo
oblast strukturálních a investičních fondů. Pokud se nám ale podaří program
udržet v současné kvalitě a dobře ho
řídit, nevidím důvod, proč by Praha
nemohla opět vyjednávat o další podpoře. A oblasti, které metropole bude
řešit v horizontu několika dalších let,
jsou myslím zcela jasné. Měli bychom
dále podporovat školství, řešit vlnu
dětí, které budou postupně přecházet
do různých dalších stupňů vzdělávání.
Dále je pro metropoli nezbytně nutné
věnovat se komplexně s nějakou dlouhodobou vizí inovacím a projektům,
které zásadně zjednoduší a zefektivní
fungování města. Ať už jde o dopravu,
různé městské systémy nebo služby
pro občany, které s tím souvisejí. Aby
Praha nezůstala stranou, už teď v tomto směru aktivně vedeme na pracovní
i politické úrovni jednání s Evropskou
komisí a dalšími institucemi unie.
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10 nejdůležitějších změn, které přinesl
nový zákon o zadávání veřejných zakázek
1.10. 2016 nabyl účinnosti zákon
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, který s sebou přináší řadu
podstatných změn, které zásadně ovlivňují
celý proces zadání veřejné zakázky.
Nová právní úprava, která byla vytvořena
implementací
evropských
zadávacích
směrnic, si kladla za cíl odstranění zbytečné
administrativy, zvýšení flexibility a podstatné
zjednodušení procesu zadávání veřejných
zakázek a to zejména pro menší zadavatele.
Zákon tedy s sebou přináší celou řadu
změn, proto jsme pro Vás vybrali deset
nejpodstatnějších, které Vám blíže přiblížíme.

Zásada přiměřenosti

Nové druhy zadávacích řízení

Nově jsou základní zásady zadávacího řízení (transparentnost, zákaz diskriminace, zásada rovného zacházení)
rozšířeny o zásadu přiměřenosti. Tato
zásada není úplnou novinkou. Setkávali
jsme se s ní v rozhodovací praxi a v judikatuře například ve vztahu ke kvalifikaci
nebo stanovení lhůt. Jejím účelem je
vyvažovat větší flexibilitu právní úpravy
a možnosti volby konkrétního postupu
v zadávacím řízení. Jelikož se jedná o
základní zásadu, měl by se jí zadavatel
řídit ve všech fázích zadávacího řízení.
Nejvýrazněji se zásada přiměřenosti
projeví v nastavení parametrů zadávacího řízení, které musí odpovídat hodnotě plnění a předmětu zakázky. Dalším
příkladem je vymezení lhůty pro podání
nabídky, která musí reflektovat dobu
potřebnou pro přípravu nabídky, zpracování návrhu smlouvy a dalších dokumentů požadovaných zadavatelem.
Z tohoto důvodu doporučujeme zvážit
délku této lhůty opravdu pečlivě, jelikož
je zřejmé, že se zásady přiměřenosti
budou dodavatelé dovolávat ve svých
námitkách proti postupu zadavatele.

Nově jsou druhy zadávacích řízení rozšířeny o tzv. řízení o inovačním partnerství, které představuje uzavření
dlouhodobé spolupráce pro vývoj plnění, které na trhu není dosud k dispozici. Toto zadávací řízení se tudíž uplatní
zvláště v oblasti vědy a výzkumu.
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neprodejné

Zákon nově také upravuje řízení pro
zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu, který lze ovšem použít
pouze v případě, že předmětem plnění
takovéto veřejné zakázky jsou sociální
a jiné služby, které jsou vymezeny v příloze zákona. Tento „light režim“ přináší
pro zadavatele značné zjednodušení
celého procesu a větší míru flexibility.
Výjimky z působnosti zákona
Jednu z nejpodstatnějších změn představuje významné upřesnění regulace
tzv. vertikální spolupráce, která byla
dříve známá jako „in-house výjimka“.
Jedná se o uzavření smlouvy, kterou
uzavírá veřejný zadavatel s jím ovládaným subjektem. Nově je v zákoně
přesně stanoveno, že více než 80%
celkové činnosti ovládané osoby musí
7

být prováděno při plnění úkolů, které
jí byly svěřeny právě ovládajícím veřejným zadavatelem. Tento institut se
neřadí k výjimkám ze zákona, ale nastane-li situace, která splňuje zákonem
požadované podmínky, nepovažuje se
vertikální spolupráce za zadávání veřejné zakázky. Příkladem může být město, jako veřejný zřizovatel, které zřídí
příspěvkovou organizaci, jejímž úkolem
bude zajišťování technických služeb
pro město.
Mimo vertikální spolupráci zákon definuje rovněž spolupráci horizontální, kdy se za zadání veřejné zakázky
nepovažuje uzavření smlouvy výlučně
mezi veřejnými zadavateli za účelem
dosažení společného zájmu. Nejtypičtějším příkladem je uzavření smlouvy
mezi dvěma obcemi, jejichž společným
cílem je likvidace komunálního odpadu,
kdy jedna obec disponuje automobily
na svoz odpadu a druhá obec spalovnou. V případě horizontální spolupráce
je vždy důležité sledovat, zda se jedná
o společný cíl. Znaky horizontální spolupráce například nesplňuje případ, kdy
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
by si nemocnice chtěla nechat dodávat obědy pro pacienty z učňovského
střediska, které je schopné tyto obědy
dodávat.
Výjimku ze zákona představují právní služby, které jsou poskytovány advokátem v rámci zastupování klienta
v soudním, rozhodčím, smírčím, nebo
správním řízení před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem,
rovněž tak v řízení před mezinárodními
orgány pro řešení sporů. Tato výjimka
se vztahuje rovněž na přípravu na toto
řízení, nebo pokud okolnosti nasvědčují
tomu, že se daná věc s největší pravděpodobností stane předmětem řízení.
Tato výjimka reflektuje typ vztahu mezi
klientem a advokátem, který je v případě poskytování právních služeb založen
zejména na důvěře a je velmi obtížné
toto hodnotit na základě objektivních
kritérií, rovněž je zohledněn fakt, že je
u naléhavých případů zcela nezbytné,
aby zadavatel mohl co nejrychleji reagovat na nastalou potřebu právního zastoupení.
Výjimka z působnosti zákona se nově
vztahuje rovněž na úvěry a zápůjčky,
přičemž není rozhodující název daného
bankovního produktu, ale působnost
výjimky se bude posuzovat vždy podle
jeho obsahové stránky.
Novinky v zadávacích podmínkách
Nově dává zákon zadavateli možnost
využít během přípravy zadávacích podmínek konzultace s odborníky a dodavateli v dané oblasti za předpokladu, že
takováto konzultace nenaruší hospodářskou soutěž. Tento institut zadavatelé využijí především v případech, kdy
je poptávaný předmět veřejné zakázky
natolik specifický, že zadavatel nedisponuje dostatečnými znalostmi o jeho
provádění a zároveň takovéto informace nejsou veřejně dostupné. Pokud zadavatel předběžné tržní konzultace
využije, je nutné, aby v zadávací dokumentaci byly vyznačeny části, které
byly formulovány na základě předběžných tržních konzultací, a uvedeny osoby podílející se na konzultacích. Veškerá komunikace v takovémto případě
musí probíhat písemně.

mínek, je zde ovšem kladen mnohem
větší důraz na řádnou auditní stopu a
transparentnost konzultací, aby nebyl
zavdán důvod pro podezření na narušení hospodářské soutěže a nerovný přístup k uchazečům. Pokud se
v rámci Vámi realizované veřejné zakázky rozhodnete využít předběžné tržní
konzultace, doporučujeme konzultovat
nejen s možnými dodavateli, ale rovněž i s odběrateli, kteří mají zkušenosti
s obdobným předmětem plnění a to zejména v případě určení ceny, jelikož tak
zamezíte umělému nadstavování ceny
ze strany dodavatelů.
Hodnocení před posouzením
Jednou z nejdůležitějších novinek, která
může zásadně ovlivnit rychlost celého
procesu je možnost zadavatele provést
nejdříve hodnocení jednotlivých nabídek a teprve následně u vybraného
uchazeče posoudit splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení. Dosud byl
umožněn jen jeden postup, kdy zadavatelé provedli nejdříve kontrolu věcné správnosti všech nabídek, jejich
souladu se zadávacími podmínkami a
zákonem, posoudili kvalifikaci a teprve následně se přikročilo k hodnocení
nabídek na základě hodnotících kritérií.
Zákon o zadávání veřejných zakázek
zadavatelům umožňuje nejdříve provést
hodnocení nabídek a teprve následně
posoudit pouze vítěznou nabídku. Jestli zadavatel tento postup využije, bude
vždy záviset na konkrétním zvoleném
zadávacím řízení (např. u užšího řízení
je nutné provést posouzení vždy před
hodnocením).

Ekonomická výhodnost nabídky
Nově zadavatelé hodnotí všechny nabídky na základě jejich ekonomické
výhodnosti a nejnižší nabídková cena
se stává pouze jedním z dílčích kritérií
této ekonomické výhodnosti. Cílem zákona je, aby hodnocení více reflektovalo
rovněž kvalitu a popř. náklady životního
cyklu v poměru s cenou. Z tohoto důvodu zákon zadavatelům, kteří zadávají
zakázku pomocí soutěžního dialogu,
nebo řízení o inovačním partnerství neumožňuje stanovit jako jediné kritérium
ekonomické výhodnosti nejnižší nabídkovou cenu.
Mimořádně nízká nabídková cena
Za mimořádně nízkou nabídkovou
cenu můžeme považovat takovou
cenu, která se jeví jako mimořádně nízká ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Smyslem tohoto institutu je ochrana
zadavatele před situacemi, kdy účastník nabídne za předmět plnění cenu, za
kterou není objektivně předmět plnění
možné realizovat a pokud by zadavatel
s tímto dodavatelem uzavřel smlouvu
na plnění veřejné zakázky, mohlo by to
vést k navyšování původní ceny, nebo
k plnění v neodpovídající kvalitě.
Nově proto může zadavatel v zadávací
dokumentaci určit cenu, kterou bude
považovat za mimořádně nízkou,
nebo určit způsob stanovení takovéto
ceny. V takovém případě je nutné v zadávací dokumentaci písemně stanovit
způsob stanovení mimořádně nízké
ceny. Pokud i přes stanovenou hranici
Pokračování na další straně

Tento institut je nepochybně pro zadavatele velmi prospěšný a umožní mu
přesnější stanovení zadávacích podČ: 1/2017

neprodejné
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Pokračování z předchozí strany
zadavatel obdrží nabídku s cenou, kterou považuje za mimořádně nízkou, nemůže účastníka automaticky vyloučit,
ale i v tomto případě, by si měl nejdříve
od účastníka vyžádat zdůvodnění jeho
cenové nabídky.
Nové důvody pro vyloučení účastníka
Zákon zavádí hned několik nových důvodů, kdy zadavatel musí nebo může
vyloučit vybraného dodavatele.
Zásadní novinku představuje možnost
vyloučit účastníka zadávacího řízení,
který se v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení dopustil závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějších smluvních
vztahů se zadavatelem dané veřejné
zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku škody,
předčasnému ukončení smluvního
vztahu, nebo jiným obdobným škodám. Zákonodárce zde vyvíjí tlak na zadavatele, aby řádně kontrolovali plnění
a náležitě uplatňovali sankce, jelikož
pokud účastníka nebudou sankcionovat, nejsou v novém zadávacím řízení
oprávněni jej vyloučit. Účastník může
ztracenou způsobilost obnovit (tzv. self-cleaning), pokud prokáže, že přijal dostatečná nápravná opatření. Těmi může
být zejména uhrazení dlužné částky
nebo úplná náhrada újmy. V takovémto případě může zadavatel vyloučení
účastníka zrušit.

změnu ty změny závazku, které nemění
celkovou povahu veřejné zakázky, nedosahují-li finančního limitu pro nadlimitní veřejné zakázky a hodnota změny
(pokud jde o více změn, tak se jejich
hodnoty sčítají) nepřekračuje hodnotu 10% původního závazku, případně
15% pokud se jedná o stavební práce.
Příkladem může být výměna jednoho
kusu nábytku za jiný v rámci dodávky
nábytku.
Změny v přezkumu
V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájí přezkumné řízení, je nově prodloužena
lhůta pro zákaz uzavření smlouvy na 60
dnů ode dne zahájení řízení. Zákon rovněž zavádí poplatek ve výši 10 000 Kč
spojený s podáním podnětu k ÚOHS.
Výše kauce zůstává stejná, ale zvyšuje
se část, která propadá v případě zpětvzetí návrhu před vydáním prvostupňového rozhodnutí z 20% na 35%. S novým zákonem rovněž zanikají správní
delikty dodavatelů a blacklist těch,
kteří mají zákaz plnění veřejných zakázek, jelikož nový zákon nepočítá se
sankcionováním dodavatelů, ale pouze
zadavatelů.
Zákon o zadávání veřejných zakázek
s sebou přináší celou řadu dalších podstatných změn a v případě, že se chystáte nějakou veřejnou zakázku zadávat,
je nutné celou matérii podrobně na-

studovat. Také doporučujeme pravidelně sledovat portál Ministerstva pro
místní rozvoj zaměřený na veřejné zakázky, kde jsou uveřejňovány metodiky
a stanoviska k tomuto zákonu.
Obecně lze shrnout, že 90% úspěchu
při zadávání veřejné zakázky spočívá ve správném nastavení zadávacích podmínek. Zadavatel musí v zadávacích podmínkám popsat, co chce
a to tak, aby to přesně odpovídalo jeho
potřebám a aby tomu stejným způsobem rozuměli i dodavatelé. Proto je
dobré předmět zakázky konzultovat
s další osobou a ujistit se, že je zcela
jednoznačně vymezen. Konzultace jsou
rovněž důležité u stanovení požadavků
na kvalifikaci a způsobu hodnocení. Následně si ověřte, zda skutečně existují
dodavatelé, kteří jsou způsobilí, nebo
schopní dodat požadované plnění. Pokud v zadávacích podmínkách odkazujete na některé ustanovení zákona, doporučujeme uvést pouze číslo daného
paragrafu. Pokud se i tak rozhodnete
některé ustanovení vypsat, je nutné jej
citovat doslovně a v celé jeho délce,
tak jak je uvedeno v zákoně. Při definování pravidel hodnocení si nezapomeňte přepočítat jejich výhodnost. Na závěr
si ve finální verzi před jejím uveřejněním
odstraňte všechny duplicity, zkontrolujte si veškeré částky a termíny.

Nepodstatná změna smlouvy
Zákon nově zavádí celou řadu změn,
které se považují za tzv. nepodstatné
a zadavatel tudíž nemusí vypsat nové
zadávací řízení, jelikož změna není
schopná ovlivnit soutěžní prostředí. Zákon za podstatné nepovažuje ty
změny, které si zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci, pokud takováto
změna nemění celkovou povahu zakázky. Takováto změna se může týkat
rozsahu plnění, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.
Příkladem může být inflační doložka
uvedená již v zadávací dokumentaci, na
jejímž základě bude prováděn přepočet
nabídkové ceny v průběhu realizace plnění.
Nově se také nepovažují za podstatnou

Č: 1/2017

neprodejné
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Očima partnerů
V rámci této rubriky Vám přinášíme
informace o dění u spolupracujících
partnerských subjektů. Pravidelně
Vás informujeme o aktuálním dění na
ministerstvech, fondech a vládních
institucích. V tomto čísle zde najdete
novinky z Fondu dalšího vzdělávání,
Magistrátu hl.m. Prahy, Úřadu vlády,
Ministerstva práce a sociálních
věci, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Státního fondu
životního prostředí.

Kolik projektů v OP VVV se již realizuje?
• Ve fázi realizace je celkem 313 projektů za 11 miliard korun.
• 1150 projektů ve výši 2,6 miliardy korun má přidělenou dotaci a v blízké
době započne jejich realizace.
• Další stovky projektů se nachází
v procesu hodnocení.
Jaké projekty byly podpořeny?

Pokrok v realizaci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
za rok 2016
Jaký je aktuální stav OP VVV?
• V roce 2016 bylo vyhlášeno 23 výzev
pro předkládání žádostí o podporu za
více než 40 miliard korun.
• Od schválení operačního programu
v roce 2015 vyhlásilo MŠMT celkem
31 výzev za téměř 53 miliard korun, tj.
70 % finančních prostředků OP VVV.

Č: 1/2017

neprodejné

• Fázované projekty Udržitelná energetika (SUSEN) a ELI: EXTREME LIGHT
INFRASTRUCTURE.
• Další vědeckovýzkumné projekty,
např. excelentní výzkumné týmy, strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni nebo tzv. Smart
Akcelerátor, usilující o rozvoj inovačního prostředí v jednotlivých krajích.
• Projekty zaměřené na rovný přístup
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,
např. zjednodušené projekty mateřských a základních škol podávané
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formou tzv. šablon.
Jaké výzvy se plánují pro rok 2017?
• V roce 2017 plánuje MŠMT z OP VVV
vyhlásit dalších 12 výzev pro předkládání žádostí o podporu, které budou
zaměřeny na výzkum, vývoj, vysoké
i regionální školství.
• Aktuálně je stále možné podávat žádosti o podporu do 15 výzev, včetně
šablon pro mateřské, základní, střední i vyšší odborné školy.
Kde byly poskytovány informace o
OP VVV?
• Zástupci MŠMT poskytovali informace o vyhlášených výzvách, administraci šablon nebo všeobecné informace o OP VVV na několika veletrzích
a konferencích (např. Gaudeamus,
Schola Pragensis, Konference Řízení
školy).
• Byla publikována 4 čísla Newsletteru
OP VVV a 11 informačních letáků se
základními údaji o vyhlášených výzvách.
Pokračování na další straně
Tel.: 774 874 603 | E-mail: info@dotacnikomornik.cz
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• Pro žadatele bylo zorganizováno téměř 80 informačních seminářů po
celé České republice.
• Pro příjemce se uskutečnilo 15 informačních seminářů.
Jaké byly další aktivity OP VVV v
roce 2016?
• Celkem 25krát zasedaly přezkumné
komise, které posuzovaly připomínky žadatelů podané k podkladům ŘO

Operační program Životní
prostředí 2014-2020
Start OPŽP se vydařil
V programovém období 2014–2020
se Operační program Životní prostředí
stal hned druhým, který Evropská komise schválila. I díky tomu bylo možné
už v polovině roku 2015 vyhlásit první
výzvy k podávání žádostí o dotaci.
Vyhlašování výzev i vyhodnocování
projektů úspěšně pokračuje, nedošlo k žádným závažnějším prodlevám.
„Žádosti vyhodnocujeme do tří měsíců,
tedy ve stejně ambiciózních lhůtách,
které jsme nastavili při dočerpávání
OPŽP 2007–2013. Žadatelům jsme k
dispozici jak na centrále v Praze, tak na
krajských pracovištích SFŽP ČR,“ uvádí
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Dotační příležitosti byly otevřeny ve
všech prioritních osách programu. Celkem bylo vyhlášeno 64 výzev, v nichž
zájemci podali bezmála 4 900 žádostí

Č: 1/2017

neprodejné

OP VVV v procesu schvalování projektů.
• Uskutečnila se čtyři zasedání Monitorovacího výboru OP VVV, kde byla
projednána strategická témata jako
např. výběrová a hodnoticí kritéria výzev, činnost Plánovací komise programu, Strategický realizační plán, Roční
komunikační plán, Charty individuálních systémových projektů nebo audit
designace.

ve kterém Auditní orgán Ministerstva
financí prověřoval správné nastavení
řídicího a kontrolního systému operačního programu a dodržování designačních kritérií.
Medialní kampaň OP VVV POMÁHÁME POMÁHAT, UČIT A BÁDAT

• OP VVV uspěl v auditu designace,

• Byla spuštěna mediální kampaň OP
VVV: formou tištěné inzerce od dubna
do června 2016 a formou televizních
spotů od listopadu 2016 do konce
roku 2018.

o dotaci v celkové výši téměř 39 miliard korun. K financování se podařilo
schválit projekty za 18 miliard korun,
což je zhruba čtvrtina celkové alokace programu. Na účty příjemců byly již
odeslány více než dvě miliardy korun.

energetických úspor podporu z OPŽP
s dotacemi MŠMT. Počítáno je i s novými finančními nástroji v podobě zvýhodněných půjček, díky nimž se Operační program Životní prostředí, otevře
většímu okruhu žadatelů.

V roce 2017 nabídne program téměř 20 miliard

Tři miliardy na výměnu kotlů

„Naší snahou je co nejplynulejší čerpání
financí z programu. V roce 2017 proto
chceme vyhlásit 40 výzev s celkovou
alokací ve výši bezmála 20 miliard korun a na účty příjemců podpory poslat
nejméně 8 miliard korun,“ sdělil ředitel
Valdman. Podíl alokací všech výzev vyhlášených do konce roku 2017 by tak
měl dosáhnout 80 % z celkových prostředků programu bez započtení dvou
miliard korun převedených z Operačního programu Doprava.
Rok 2017 s sebou přinese i několik novinek. Poprvé bude možné požádat o
dotaci i na integrované nástroje (CLLD,
ITI) a to prostřednictvím devíti průběžných výzev. U projektů zaměřených
na ochranu a péči o přírodu a krajinu
vzroste maximální výše dotace. V oblasti energetických úspor veřejných
budov bude po dvou kolových výzvách
otevřena kontinuální výzva. MŽP připravuje i společnou výzvu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
která umožní kombinovat pro projekty
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Všechny, kteří nestihli požádat o dotaci
na nový kotel, nebo se na ně už nedostalo, určitě potěší zpráva, že druhá
vlna kotlíkových dotací odstartuje o rok
dříve. Takzvané kotlíkové dotace jsou
specifickým druhem podpory, protože
mezi domácnosti jsou přerozdělovány
prostřednictvím krajských úřadů. Jejich druhé kolo pro kraje by mělo být
vyhlášeno do konce března. V praxi to
znamená, že kraje by mohly výzvy pro
občany vypsat ještě před letními prázdninami.
Výsledky prvního kola kotlíkových dotací jsou vynikající. Do konce loňského
září bylo přijato celkem 23 516 žádostí
o dotaci. Podpora směřovala v 39 procentech případů na výměnu takzvaných prohořívacích kotlů, které jsou z
hlediska kvalita ovzduší nejhorší, z 60
procent na výměnu takzvaných odhořívacích kotlů a půl procenta z celkové
podpory bylo použito na výměnu takzvaných zplynovacích kotlů.

Tel.: 774 874 603 | E-mail: info@dotacnikomornik.cz
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ŽIVÁ EVALUAČNÍ PRAXE VE
FONDU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Fond dalšího vzdělávání (FDV) se začal
interním evaluacím věnovat v předchozím programovacím období, konkrétně
v roce 2013 spolu s projektem Stáže
ve firmách – vzdělávání praxí. Od té
doby realizuje interní evaluace u většiny svých projektů. Ke každému projektu evaluátoři přistupují individuálně a
s ohledem na jeho povahu, cíle, rozsah
a cílovou skupinu volí vhodný evaluační
přístup. Evaluační plány tak ve výsledku obsahují poměrně široké spektrum
evaluačních přístupů a metod využívaných u nás i v zahraničí.
V programovém období 2007-2013
byly ve FDV zrealizovány evaluace pěti
projektů zaměřené jak na hodnocení
jejich procesní stránky (tzv. formativní
evaluace), tak na hodnocení výsledků a dopadů (tzv. sumativní evaluace). Některé projekty byly sledovány
v dlouhodobějším časovém horizontu a
s využitím kvaziexperimentální kontrafaktuální analýzy byly hodnoceny jejich
dlouhodobé efekty na cílovou skupinu.
Tato metoda kvantitativní analýzy cílí na
měření efektu způsobeného samotnou
intervencí a hledá rozdíl mezi situací
pozorovanou po intervenci a situací,

která by nastala, pokud by k intervenci nedošlo, k čemuž využívá kontrolní
a srovnávací skupinu. U projektů zaměřených na inovativní způsob řešení problémů cílové skupiny evaluátoři
praktikovali evaluační výzkum v duchu
evaluace vedené teorií projektu a v případě jednoho systémového projektu
byla součástí závěrečné fáze evaluace
také tvorba návrhového veřejně-politického dokumentu pro systémové řešení
problematiky.
V aktuálně probíhajícím programovém
období 2014-2020 navazuje FDV v oblasti evaluace na zkušenosti z minulého
období. Pokračuje s aplikací osvědčeného přístupu evaluace vedené teorií a
pilotuje její odnož realistickou evaluaci.
Oba přístupy se mimo jiné soustředí na
povahu intervence, mechanismus fungování intervence, výsledky a kontext
programu. Zároveň jsou na základě
předchozích zkušeností optimalizovány metodické postupy pro kvantitativní
hodnocení dopadů některých projektů
s využitím srovnávací skupiny. Ukázalo se, že přílišná heterogenita cílové
skupiny, obtíže při získávání údajů o
srovnávací skupině, či nepozorovatelné
odlišnosti mezi srovnávací a intervenční skupinou komplikují využití kvaziexperimentální kontrafaktuální analýzy a
snižují její vypovídací schopnost. Proto jsou nyní využívány různé doplňující
metody nebo alternativní kontrafaktuální metody. Konkrétně u projektu

Vzdělávání praxí, jenž je realizován v
celkové hodnotě 155 milionů, budou
dlouhodobé dopady měřeny pomocí
alternativní pretest-posttest analýzy a
detailního statistického vyhodnocení.
Kontrafaktuální dopadové evaluace budou také nově doplněny o hloubkové
kvalitativní zkoumání rozdílů v distribuci
efektů intervence mezi užšími podskupinami cílové skupiny prostřednictvím
případových studií. Případové studie
jsou jakožto komplementární metoda ke kvantitativním studiím součástí
evaluace těchto projektů: Vzdělávání
praxí, Cesta pro mladé, jež je realizována s rozpočtem 267 milionů korun,
PROKOP – východ s rozpočtem 93
milionů korun a Podpora cizincům,
jež disponuje projektovým rozpočtem
29 milionu korun. Předpokládáme, že
výsledkem kombinace kvalitativních a
kvantitativních metod bude detailnější a
informačně bohatší zhodnocení reálného dopadu intervencí. Zcela na závěr je
možné ještě zmínit, že v nových projektech budou pilotně aplikovány metody
zúčastněného pozorování (v projektu
DigiStrategie s rozpočtem necelých 54
milionu korun), metoda participativní
evaluace, či v České republice prozatím ojedinělý evaluační přístup, tzv. outcome mapping – obojí v evaluaci projektu Místa zblízka, jehož rozpočet čítá
26 milionů.

ské nasazení nepodařilo dohnat zděděné zpoždění a Praha přišla o nemalé
peníze, jsme se rozhodli v novém programovém období být raději vždy o dva

Evropské peníze již pomáhají Pražanům v desítkách
prospěšných projektů
Odpovědnost vůči Praze, jejím obyvatelům i svěřeným financím a serióznost, otevřenost a vstřícnost vůči
žadatelům o podporu - to jsou hlavní
prvky, jimiž se řídíme ve své práci.
Díky tomu Operační program Praha
– pól růstu ČR (OP PPR) nejen dokáČ: 1/2017

neprodejné

zal dohnat zhruba roční ztrátu na jiné
operační programy, ale rok 2016 byl
co do počtu výzev i vyčleněných peněz dokonce rekordní. Zásadní obrat
k lepšímu potvrdila i analýza fungování programu v loňském roce a ad
hoc evaluace absorpční kapacity.

kroky napřed a připraveni na všechny

Po špatných zkušenostech ze závěru
dvou předchozích pražských operačních programů, kdy se ani přes obrov-

úspěšně za sebou, stejně jako první
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možné varianty vývoje. Zpočátku jsme
se

samozřejmě

museli

vyrovnávat

s propastným rozdílem v nastavení i
novém technologickém zázemí současného programu oproti dřívějšímu
období, nicméně start i rozjezd máme
hmatatelné výsledky.
Pokračování na další straně
Tel.: 774 874 603 | E-mail: info@dotacnikomornik.cz
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Pražský operační program české metropoli přináší 11 miliard korun a je rozdělen do pěti prioritních os. Pro loňské
výzvy jsme připravili zhruba sedm a půl
miliardy korun, což jsou bezmála tři
čtvrtiny částky vyčleněné na celý operační program. V rámci OP PPR jsme
dosud vyhlásili 28 výzev za přibližně
osm miliard korun, devět výzev s celkovou alokací přes dvě miliardy korun je
již uzavřeno. Žadatelé nám předložili na
tři stovky projektů, z nichž každý prošel
několikastupňovým hodnocením. První
projekty pražští zastupitelé schválili již
loni v červnu, v srpnu byly s příjemci
dotací uzavřeny první smlouvy o financování. Celkem se nyní rozbíhá či již
funguje 72 projektů za více než tři čtvrtě miliardy korun, další „balík“ žádostí
o dotace zastupitelé posoudí v únoru.

Pro letošní rok počítáme s vyhlášením
dvanácti výzev, v nichž chceme rozdělit
zbývající peníze.
Naši snahu ocenila i vláda, která pražský operační program na podzim vyřadila ze seznamu rizikových programů.
Program také bez výhrad prošel povinným auditem designace.
Přesto nejsme zcela spokojeni. Tam,
kde o dotaci na projekt mohou žádat
pražské městské části, firmy, univerzity
či neziskové organizace, bývá příprava projektu a zpracování žádosti bez
potíží, výsledkem čehož jsou dnes již
stovky předložených projektů. V případě rozsáhlých a finančně náročnějších
projektů celoměstského významu, kde
jako žadatel o podporu musí figurovat
magistrát, či jím zřízené organizace, je
celý proces i přes veškerou možnou
podporu ze strany řídicího orgánu pro-

gramu podstatně složitější a delší.
Radost naopak máme z toho, že se
nám podařilo vytvořit dobře fungující
pracoviště, kde se žádný z potenciálních zájemců necítí nejistý, či dokonce
nevítaný, ale naopak zde vždy najde
kvalifikovanou radu a pomoc.
Těší nás také, že se nám podařilo navázat spolupráci s organizací Transparency International ČR. Usilujeme totiž o
naprostou otevřenost celého dotačního
procesu, což se v loňském roce projevilo i zásadními úpravami našich pravidel.
Jsme proto velmi rádi, že TI přijala naši
nabídku a že se kromě jiného díky svému „dohledu“ nad procesem příjmu,
posuzování a přidělování evropských
dotací v některé z aktuálních výzev
bude s námi moci podělit o postřehy,
jak protikorupční opatření ještě více posílit.
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790 mil. Kč

75 %

706 mil. Kč

645 mil. Kč
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Přehled alokací vyhlášených výzev do konce roku
2016 dle prioritních os
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0 Kč
PO1
Alokace prioritní osy
Celkové způsobilé výdaje předložených projektů

PO2

PO3

Alokace doposud vyhlášených výzev
Celkové způsobilé výdaje schválených projektů

PO4
Uzavřené výzvy

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a

Č: 1/2017

neprodejné
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jednodenní kurzy. Lépe byly hodnoceny
také projekty, které se zaměřily na zaměstnance starší 54 let.

Mgr. Martin Kučera
náměstek ministryně pro ekonomiku
a evropské fondy

O výzvy z OP Zaměstnanost mají žadatelé velký
zájem
Nezaměstnanost v Česku je sice rekordně nízká, zdaleka to ale neplatí pro
všechny regiony nebo pro určité skupiny práceschopných lidí. Například ženy
často zůstávají doma jen z toho důvodu, že nemají zajištěno hlídání pro děti.
Zaměstnanost českých žen se v tomto
ohledu řadí k těm nejnižším v Evropské
unii.
Právě rodičům malých dětí pomáhá Operační program Zaměstnanost
(OPZ). O výzvy na vybudování a provoz dětských skupin, mikrojeslí a dětských klubů je vždy mimořádný zájem
ze strany žadatelů o dotaci, který mnohonásobně překračuje možnosti těchto
výzev. Tato zařízení pomáhají rodičům
lépe skloubit pracovní a rodinný život,
a to de facto od narození dítěte až po
jeho docházku na 1. stupeň základní
školy. Mikrojesle mohou navštěvovat
děti už od šesti měsíců věku, dětské
skupiny jsou určené předškolákům a
dětské kluby fungují jako školní družina.

ku a provozu dětských skupin pro
podniky a veřejnost“, ve které bylo
pro žadatele připraveno 350 milionů
korun, byla rozebrána doslova během
pár hodin. Žadatelé podali přes tři sta
žádostí v celkovém objemu přes 900
milionů korun. Možnosti výzvy tak byly
překročeny téměř trojnásobně. Přitom
tato výzva byla vyhlášena mimořádně,
aby byli uspokojeni žadatelé, na které
se nedostalo při výzvách z roku 2015.
Tento zájem dokazuje velký nedostatek
zařízení péče pro předškolní děti a také,
jak velká je poptávka mezi pracujícími
rodiči o dětské skupiny. Další výzvy
jsou plánované letos na podzim a zřejmě by se měly opakovat i v roce 2019,
aby byla zajištěna kontinuální podpora
v rámci celého programového období
2014 – 2020.

Poslední výzva č. 132 „Podpora vzni-

Nejsou to ale jen tyto výzvy, po kterých
je velká „poptávka“. Kromě rovných
příležitostí žen a mužů podporuje OPZ
například vzdělávání zaměstnanců, aby
byli schopni přizpůsobit se změnám a
aktuálním potřebám svých zaměstnavatelů. Právě do výzvy č. 43 „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“ přišel vůbec nejvyšší počet žádostí o podporu
– 1 558. Firmy podaly žádosti v celkovém objemu skoro 2,9 miliardy korun,
možnosti výzvy byly zhruba poloviční.
Uspěli zejména ti žadatelé, kteří pro své
zaměstnance naplánovali dlouhodobější vzdělávání, které má vyšší efekt než

Čerpání EU fondů je prioritou vlády
od počátku jejího mandátu. Úspěšně se nám podařilo dočerpat maximum prostředků z minulého programového období a nyní chceme
urychlit čerpání fondů a v rámci
toho se také zaměřit na možnosti
čerpání pro oblast digitální agendy.

Mezi základní úlohy
státu totiž patří mimo
jiné i zabezpečení systému kvalitních a dostupných
veřejných
služeb. Jedním z předpokladů
efektivního
fungování veřejné správy směrem k občanům/podnikatelům je využití širokého
spektra komunikačních kanálů, usnadňujících dostupnost služeb a zajišťujících přenos informací. V souvislosti s
implementací Smart Administration a
za využití prostředků ze strukturálních
fondů EU byla v rámci snižování admini-

Enormní poptávka je po podpoře
dětských skupin

Č: 1/2017

neprodejné
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Další projekty pomohou znevýhodněným skupinám
OPZ také podporuje sociální začleňování. Aktuálně je vyhlášená výzva č.
052 „Podpora sociálního začleňování
v sociálně vyloučených lokalitách“. Žádosti je možné podávat až do poloviny
příštího roku. Jde již o třetí výzvu tohoto typu. Cílem projektů realizovaných
v rámci těchto výzev je pomoc chudým, hendikepovaných a jinak znevýhodněným lidem, u nichž hrozí společenská izolace.
Od schválení OPZ Evropskou komisí
v roce 2015 se podařilo vyhlásit celkem
72 výzev za více než 58 miliard korun.
Realizace programu tak probíhá doslova mílovými kroky – do konce období
zbývá vyhlásit výzvy za přibližně 13 miliard korun. Kromě již zmíněných výzev
na dětské skupiny by se měly opakovat i výzvy na podporu dětských klubů
při základních školách (její vyhlášení se
předpokládá v květnu), počítá se také
s výzvou na podporu sociálního podnikání (cca srpen) nebo sociálních inovací
v oblasti zaměstnanosti, sociální integrace či veřejné správy (cca červenec).
OPZ se tak po necelých dvou letech
své existence dostává do druhé etapy
– od přijímání žádostí a jejich hodnocení se naplno rozjede realizace projektů,
ze kterých budou těžit nejen lidé znevýhodnění na trhu práce, ale v konečném
důsledku celá společnost.

strativní a regulatorní zátěže realizována
řada projektů, podporujících elektronizaci veřejných služeb. Infrastruktura
eGovernmentu ovšem stále není zcela
dobudována.
Svět přechází od průmyslového věku
ke globální, propojené ekonomice založené na znalostech a službách, což
nevyhnutelně vyvolává nutnost změn
nejen v hospodářství samotném, ale
i v institucích a systémech, které byly
navrhovány pro jinou dobu. Racionálním využíváním informačních a komuPokračování na další straně
Tel.: 774 874 603 | E-mail: info@dotacnikomornik.cz
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Očima partnerů
Pokračování z předchozí strany
nikačních technologií se totiž zvyšuje
produktivita i konkurenceschopnost. U
podnikatelů dochází používáním ICT k
výrazným úsporám nákladů i k dalším
pozitivním efektům. Každý občan prostřednictvím moderních technologií získává možnost zvýšit produktivitu své
práce a zlepšit možnosti komunikace
se svými blízkými i se spolupracovníky.
„Vysokorychlostní přístup k internetu
je součástí základní infrastruktury společnosti, stejně jako dálnice, železniční
koridory nebo energetická rozvodná
síť. Bez vyspělé internetové infrastruktury není konkurenceschopnost České
republiky v EU i ve světě dlouhodobě
udržitelná. Jako znalostně orientovaná
společnost musí i ta česká využívat tuto
základní infrastrukturu pro zvyšování zaměstnanosti a zvyšování exportu,“ říká
koordinátor digitální agendy ČR Tomáš
Prouza.

Je nutné podpořit i vzdělávání obyvatel s cílem zvýšit digitální gramotnost a
rozvíjet elektronické dovednosti a celoživotní učení, jež tvoří jádro úspěšné
digitální ekonomiky založené na znalostech.
Financování tvrdých i měkkých projektů
digitální agendy je ve velké míře možné
prostřednictvím evropských prostředků určených příjemcům z řad veřejné i
soukromé sféry. V evropských fondech
je v programovém období 2014 – 2020
na projekty spojené s digitální agendou
alokována částka převyšující 3 miliardy
eur. Možná pro vás proto bude zajímaČ: 1/2017

neprodejné

vé shrnutí, kde všude lze najít podporu
v jednotlivých operačních programech.
Pro veřejnou sféru je klíčovým Integrovaný regionální operační program, jehož prioritní osa 3 „Dobrá správa území
a zefektivnění veřejných institucí“ financuje tvrdé projekty s ambicí dosáhnout
vysoké kvality služeb veřejné správy
koordinovaným propojením a sdílením
informací a dat v oblasti eJustice, eCulture, eHealth, eProcurement, eSbírka,
eLegislativa a eIdentita apod. Do současnosti bylo v této ose vyhlášeno již 9
výzev, ze kterých je možno čerpat prostředky na podporu digitální agendy.
Celková alokace z Evropského fondu
pro regionální rozvoj na tuto osu činí
963 milionů eur.
Pro soukromou sféru hraje klíčovou
roli Operační program Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost,
v rámci kterého je podpora zaměřena
zejména na vybudování infrastruktury.

Na projekty digitální agendy ve čtvrté
prioritní ose „Rozvoj vysokorychlostních
přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“ je
z příspěvku EU alokováno 743 milionů
eur. Kromě budování sítě vysokorychlostního internetu jsou podporovány i
sdílené služby či budování a modernizace datových center.
Nedílným zdrojem financí jsou programy podporující inovace, vč. digitální
agendy. V rámci Evropských strukturálních a investičních fondů tyto akce
podporuje Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání v prioritní ose „Po15

silování kapacit pro kvalitní výzkum“
s alokací převyšující 1 miliardu eur určené především veřejným subjektům a
Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost v prioritní
ose „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ s alokací převyšující 1,3 miliardy
eur pro soukromé subjekty.
V souvislosti s rozvojem digitální vzdělanosti musíme zmínit také podporu z OP
VVV. V této oblasti se připravuje série tří
navazujících výzev, první z nich již byla
vyhlášena. Řada dílčích aktivit strategie
digitálního vzdělávání je součástí výzev,
které nejsou primárně na digitální vzdělávání zaměřené.
Kromě OP VVV nabízí prostředky k financování této oblasti i další programy, např. v rámci IROP běží výzvy 46
a 47 „Infrastruktura základních škol“ a
výzvy 32 a 33 „Infrastruktura středních
škol a vyšších odborných škol“, které
umožňují čerpat finanční prostředky na
budování internetové přípojky, vybudování vnitřních internetových sítí a vybavení odborné učebny pro výuku cizích
jazyků, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné
obory.
Oblast vzdělávání také podporuje Operační program Zaměstnanost s příspěvkem EU ve výši 127 milionů eur měkkými projekty v prioritní ose „Efektivní
veřejná správa“ zaměřenými na zvýšení znalostí a dovedností pracovníků
proškolením dle oboru své působnosti
např. v odpovědném zadávání veřejných zakázek, plnění principů kybernetické bezpečnosti, využívání nástrojů
eGovernmentu (zaměřeném na pokročilé využívání elektronických nástrojů),
územním plánování, environmentálním
managementu a dalších. Nesmíme zapomenout ani na oblast sociální, kde
jsou v rámci OPZ využívány prostředky
například na Podporu při zavádění digitalizace procesů v sociálních službách.
Kromě OP VVV nabízí prostředky k financování této oblasti i další programy,
např. v rámci IROP proběhly výzvy 46
a 47 ,,Infrastruktura základních škol“ a
výzvy 32 a 33 ,,Infrastruktura středních
škol a vyšších odborných škol“, které
umožňují čerpat finanční prostředky na
budování internetové přípojky.
Tel.: 774 874 603 | E-mail: info@dotacnikomornik.cz
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Výběr z aktuálních výzev pro veřejný sektor

Zateplení
veřejných budov

Program zateplení veřejných budov (Operační
program Životní prostředí) je zaměřen na snížení konečné spotřeby energie ve veřejných
budovách a rovněž také využití obnovitelných
zdrojů využitelných pro snížení spotřeby neobnovitelné energie.

Případová studie

Na co lze dotaci využít?
Podpora snížení konečné spotřeby energie prostřednictvím:

Projekt je zaměřen na rekonstrukci areálu mateřské a základní školy. Jedná se o areál, jehož stáří i stav v současné době již neodpovídají požadavkům moderních potřeb
současnosti, především pokud se jedná o efektivní hospodaření s energií.

• zateplení obvodového pláště budovy
• výměna oken a dveří
• výměny zdroje tepla

Hlavním cílem projektu je tedy především zateplení budov areálu. Obecní úřad nechal vypracovat energetický
audit, dle kterého je nezbyté zateplení pláště budov a
zaroveň výměna dveřních a okeních výplní.

Jak velkou podporu lze získat?
• výše podpory je až 40% z uznatelných nákladů
Kdo může o dotaci žádat?

Rozpočet projektu:

• kraje, obce a města, dobrovolné svazky obcí

Stavební práce:

• státní a příspěvkové organizace, organizační složky státu

3 200 000,-

• vysoké školy a školská zařízení

Materiál:

• veřejné výzkumné instituce

Energetický audit:

Kdy je možné o dotaci požádat?

Celkové náklady projektu:

3 885 000,-

Příjem žádostí bude probíhat od března 2017. Plánované
ukončení příjmu žádostí je září 2017.

Dotace 40%

1 554 000,-

Č: 1/2017

neprodejné
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600 000,85 000,-
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Výběr z aktuálních výzev pro veřejný sektor

Posílení přirozené
funkce krajiny
Program Posílení přirozené funkce krajiny je
součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020.
Je zaměřen na podporu projektů a opatření,
která povedou k obnově přirozených funkcí
krajiny po zásazích člověka. Program vychází
z Prioritní osy 4, Specifického cíle 4.3 – Posílení přirozené funkce krajiny.
Na co lze dotaci využít?
• zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy
• opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
• vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných
prvků a struktur
• revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních
toků a niv

Případová studie

• zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů
• realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochrany, a adaptaci na změnu klimatu

Projekt je zaměřen na výstavbu rybího přechodu, který umožňuje migraci sladkovodních ryb. Tento přechod
bude navržen jako rampa s tůňkami. V korytě řeky se
nachází regulovatelný klapkový jez, který má za úkol
udržet hladinu během činnosti rybího přechodu tak, aby
na výstupu ryb bylo cca 30-50 cm vody.

Jak velkou podporu lze získat?
• výše podpory je až 85% z uznatelných nákladů

Hlavním cílem výstavby rybího přechodu je zachování
života v řece a zajištění přirozeného pohybu při migraci.
Za současného stavu jsou v řece objekty, které tvoří nepřekonatelné překážky pro migraci živočichů.

Kdo může o dotaci žádat?
Program Posílení přirozené funkce krajiny je určen pro:
• kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
• příspěvkové organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné
instituce
• organizační složky státu, státní podniky

Rozpočet projektu:

• obecně prospěšné společnosti

Projektová dokumentace:

• podnikatelské subjekty i nepodnikatelské subjekty
(FO i PO)
Kdy je možné o dotaci požádat?
Program je v současné době otevřen. Příjem žádostí probíhá do července 2017.

Č: 1/2017

neprodejné
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85 000,-

Stavební práce:

550 000,-

Celkové náklady projektu:

635 000,-

Dotace 85%:

539 750,-
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DOTAČNÍ KOMORNÍK

Výběr z aktuálních výzev pro podnikatelský sektor

Program Epsilon
Program zaměřený na podporu aplikovaného
výzkumu a experimentálního vývoje sektorově
zaměřeného na oblast energetiky a podporu
tří klíčových oblastí, a to konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech, udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a
prostředí pro kvalitní život. Program spravuje
Technologická agentura ČR.
Podpora českého průmyslu pomocí aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v rámci vývoje nových produktů, služeb a výrobních postupů.
Program Epsilon je rozdělen do tří podprogramů:
• Podprogram 1 – Znalostní ekonomika
• Podprogram 2 – Energetika a materiály
• Podprogram 3 – Životní prostředí
V rámci těchto programů lze dotační prostředky využít
na:

Případová studie

• osobní náklady
• pořízení strojů a vybavení
• náklady na smluvní výzkum, patenty a licence

Hlavním záměrem projektu je snížení nákladů a zefektiv-

• náklady na poradenské služby

nění výroby součástek společnosti, která se v rámci svého působení v automotive průmyslu specializuje v sou-

Cílem projektů musí být alespoň jeden z následujících
výsledků:

časnosti na vývoj plastového materiálu, kterým bude

• patent

moci být nahrazen hliník. Cílem projektu je maximální

• technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek

zefektivnění výroby a snížení nákladů díky vývoji nového

• poloprovoz, ověřená technologie

Do projektu budou zapojeni stávající pracovníci vývo-

• software

jového oddělení společnosti, kteří na vybraných dílčích

• průmyslový a užitný vzor

úkolech budou kooperovat s partnerskými výzkumnými

• certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s
odborným obsahem

organizacemi v rámci smluvního výzkumu.

Jak velkou podporu lze získat?
Procentuální výše podpory max. 60% pro projekt (ve vybraných oblastech až 80%).

Rozpočet projektu:

materiálu, který plně zastoupí původní hliník.

Osobní náklady vývojových pracovníků: 3 456 000,Vybavení:

310 000,-

Smluvní výzkum:

750 000,-

• výzkumné organizace

Poradenská služba:

200 000,-

Kdy je možné o dotaci požádat?
Program je aktuálně uzavřen. Vyhlášení nejbližší výzvy se
očekává v dubnu 2017.

Celkové náklady projektu:

4 716 000,-

Dotace 60%:

2 829 600,-

Kdo může o dotaci žádat?
• podnikatelské subjekty

Č: 1/2017

neprodejné
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Výběr z aktuálních výzev pro podnikatelský sektor

Nízkouhlíkové
technologie
Program je součástí Operačního programu
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014-2020. Je
zaměřen na podporu konkurenceschopnosti
podniků prostřednictvím zavedení inovativních technologií z oblasti obnovitelných zdrojů energie, elektromobility a využití druhotných surovin a zvýšení celkového inovačního
potenciálu ČR.

Případová studie

Na co lze dotaci využít?
Podporu lze využít na projekty zaměřené na:

Žadatelem je společnost s ručením omezeným, střední

• pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic

velikosti, která se zabývá výrobou konstrukčních dílů pro

• zavádění moderních nízkouhlíkových technologií

sklářský průmysl. Hlavním důvodem zapojení se do pro-

• zavádění inovativních technologií pro získání druhotných
surovin k dalšímu využití

jektu je nákup nových elektromobilů pro své obchodní
zástupce, kteří cestují za klienty na denní bázi. V rámci

• zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích

projektu bude pořízeno 5 ks elektromobilů včetně 2 dobíjecích stanic.

Jak velkou podporu lze získat?
Maximální výše podpory činí až 75% všech způsobilých
výdajů.
V případě aktivity pořízení elektromobilů je finální výše odvislá od kategorie pořizovaného vozidla

Rozpočet projektu:
Náklady na pořízení elektromobilu:
5 x 730 000 = 3 650 000,-

Kdo může o dotaci žádat?
Žádat mohou podnikatelské subjekty:

Uznatelné náklady na pořízení elektromobilu:
3 650 000 * 0,45 = 1 642 500,- *

• malé podniky
• střední podniky

Náklady na pořízení dobíjecí stanice:

• velké podniky
Žádat mohou také podniky vlastněné ze 100% veřejným
sektorem.

2 x 250 000 = 500 000,Podnikatelský záměr:

Kdy je možné o dotaci požádat?
V současné době je výzva otevřená. Příjem žádostí probíhá
do konce května 2017.

Č: 1/2017

neprodejné
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30 000,-

Celkové uznatelné náklady projektu:

2 172 500,-

Dotace 75%:

1 629 375,-
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Příběh úspěšného žadatele

Příběh úspěšného
žadatele

V tomto čísle jsme vyzpovídali finanční
ředitelku společnosti TRATEC-CS, s.r.o.
paní Ing. Simonu Charouzkovou, která nám
odpověděla na naše otázky. Doufáme, že
tento příběh bude inspirací třeba právě pro
někoho z Vás.
Pojďme si v krátkosti charakterizovat činnost firmy TRATEC- CS,
s.r.o., povězte nám něco o firmě.
Společnost TRATEC-CS, s.r.o. je tradiční, rozvíjející se firmou, jejíž hlavní
činnost je rozdělena do dvou základních výrobních oblastí, strojírenské a
dopravní. V současné době jsou předmětem naší činnosti interiéry kolejových
vozidel a příměstské dopravy, obslužné
plošiny obráběcích strojů a krytování
obráběcích strojů. Kromě toho nabízíme služby v oblastech strojírenské výroby, žakárského řadění (galírování) a
truhlářské výroby.
Zaměřujete se tedy na strojírenství, vývoj a dopravu, jaká z těchto
činností je pro společnost činností
primární?
Nedá se říci, že by jedna z výše uvedených činností byla stěžejní. Společnost TRATEC-CS je specifická tím, že
diverzifikuje své produktové portfolio do
několika odvětví.
V poslední době se věnujeme rozšíření tradičních výrobních kapacit a jsme
aktivní ve vývoji nových produktů. Od
roku 2016 se stávající portfolio produktů rozšířilo o významný prvek – sanitární
WC modul vlastní konstrukce určený
pro kolejová vozidla. Od počátku byla
vytyčena vlastní cesta - přijít s komplexním řešením celé WC buňky, která

bude zaručovat maximální spokojenost
jak provozovatelů, tak i cestujících.
Další vývojovou aktivitou je automatizace a robotizace. Vyvíjíme vlastní
implementaci robotického systému a
pracujeme na realizaci referenčních
zkušebních projektů s cílem stát se jedním z realizátorů světové robotiky pro
automatizované výrobní procesy.
V rámci jakého projektu jste o dotaci žádali?
Žádali jsme o dotaci v rámci projektu pořízení technologií ve společnosti
TRATEC-CS, s.r.o.
Jelikož jsme modernizovali výrobní prostory a rekonstruovali zastaralou infrastrukturu v areálu TRATEC- CS, bylo
díky dotačnímu titulu možné výrobní
halu doplnit o výrobní stroje a nové výrobní kapacity. Dále pak jsme ještě byli
úspěšnými žadateli v rámci programu
Potenciál (OP PIK), ale nakonec jsme
se rozhodli projekt nerealizovat.
Jako žadatelé jste museli mít nějaká očekávání, mohli byste přiblížit
našim čtenářům, jakým směrem
tato očekávání směřovala a zda po
získání dotace byla splněna?
Očekávání představovala především
ulehčení v získání nového technologického vybavení, navýšení výrobních kapacit a zlepšení kvality výroby v rámci

naší produkce. Pořízení těchto technologií také vedlo k navázání nových
obchodních kontaktů, díky kterým si
společnost posílila postavení na trhu.
A v neposlední řadě důležitým přínosem v souvislosti s nákupem moderních technologií bylo navýšení kapacity lidských zdrojů, což znamenalo
poskytnutí práce pro další uchazeče o
zaměstnání ve Šluknovském výběžku.
Můžeme tedy říci, že naše očekávání
z poskytnutí dotace byla splněna.
Jaké jsou plány do budoucna? Poohlížíte se v současnosti po dalších
dotačních příležitostech?
V současné době se poohlížíme po
dalších dotačních programech, ještě si
však nejsme zcela jisti, který z dotačních programů by byl pro nás nejvhodnější. Do budoucna určitě plánujeme
další dotační příležitosti. Je to možnost,
jak společnost dál rozvíjet.
Máte nějaké doporučení pro budoucí žadatele o dotaci?
Budoucím žadatelům bych mohla doporučit obrnit se trochou trpělivosti při
zpracování dotace, neboť získání dotace souvisí se značnou administrativní
zátěží, což by eventuálně mohlo některé společnosti od žádání o dotace
odradit. Nám se však vynaložené úsilí
vyplatilo a přineslo očekávané ovoce.
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Příběh úspěšného
žadatele

V tomto čísle jsme požádali o rozhovor také
rektora Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáše
Zimu, DrSc., který nám přiblížil svět dotací
z pohledu veřejných institucí.
Pojďme si představit Univerzitu
Karlovu z pohledu žadatele o dotace.
UK je častým žadatelem o různé dotace z OP, v různých obdobích jsme
žádali o velký počet dotací. V období
2007-2013 jsme podali cca 400 žádostí o dotace z různých programů, 104
bylo přijato (za cca 3,4 miliardy). Z toho
26 bylo investičních dotací, celkem za
2,4 miliardy, většina projektů se týkala
programů OP VaVpI a OP PK.
Pokud se podíváme na další období
2014-2020, v tuto chvíli jsme podali
100 projektových žádostí. Výsledky doposud známe v rámci výzvy na podporu excelentních výzkumných týmů, která již byla vyhodnocena, a máme zde
celkem 4 schválené projekty. Nyní také
skončilo první kolo hodnocení výzvy
Excelentní výzkum, kde si rovněž nevedeme špatně. Konec druhého kola je
plánován na polovinu června, takže se
budeme těšit na výsledek. Bohužel musím zmínit, že v minulém programovém
období nebylo možné, aby Praha byla
příjemcem dotací, což nepochybně výrazně poškodilo pražské vysoké školy i
tamější vědecké a výzkumné instituce.
Univerzita Karlova se proto rozhodla

budovat dva mimopražské kampusy: v
Plzni a Hradci Králové. Spolu s Akademií věd ČR jsme se podíleli na velkém
projektu BIOCEV ve Vestci u Prahy.
Jako Univerzita jste jistě žádali ve
více dotačních programech, mohl
byste některé z nich specifikovat a
následně se zaměřit na konkrétní
výzvu, kterou považujete za nejzajímavější?
V minulém období to byla výzva OP VaVpI č. 3.4 – tzv. „pražská výzva“, kde
jsme realizovali 11 projektů zaměřených
na rekonstrukce vědecko-výzkumných
infrastruktur a modernizace přístrojového vybavení našich pražských fakult.
Největší investiční akcí na UK bylo v
rámci minulého programového období
vybudování VaV infrastruktury BIOCEV,
univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty v Plzni s názvem UniMeC
a první fáze společného kampusu Lékařské fakulty v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
pod názvem MEPHARED.
Z hlediska měkkého rozvoje univerzity
byly zajímavé projekty na podporu mladých akademických pracovníků, tzv.
Postdoců (výzva OP VK č. 30).

Podpora mladých akademických
pracovníků, tzv. Postdoců, může
být pro čtenáře zajímavým, přesto
ne zcela jasným tématem. Můžete
ve stručnosti přiblížit, v čem projekt
spočíval?
Projekt byl zaměřen na mladé vědecké
pracovníky, kteří končí doktorské studium a začínají budovat svojí kariéru. Tyto
měkké prostředky jim pomáhají rozvíjet
profesní růst včetně pedagogických
dovedností, realizovat první vědecké
záměry, vytvořit si mezinárodní kontakty, vytvořit profesní okolí atp. Jde o projekt směřovaný na mladé lidi, kteří nás
jednou v budoucnu nahradí.
Jako žadatelé jste museli mít nějaká očekávání, mohli byste přiblížit
našim čtenářům, jakým směrem
tato očekávání směřovala a zda po
získání dotace byla splněna?
Samozřejmě. Naše očekávání jsou vždy
velká. Záleží nám na tom, aby projekty
byly kvalitně a odpovědně hodnoceny.
Úspěšnost Univerzity Karlovy je vysoká
- cca 100 projektů ze 400. Nyní patříme mezi nejúspěšnější instituce spolu
s Fyzikálním ústavem ČVUT v podpoře excelentních výzkumných týmů.
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany
V rámci výzvy Excelentní výzkum si
stojíme v prvním kole také velmi dobře,
snažíme se prostředky směřovat k vynikajícím skupinám. Napjatě očekáváme též vyhodnocení tzv. čtyřvýzvy pro
vysoké školy (pozn. jedná se o výzvy
OP VVV č. 015-018), která umožní modernizaci vzdělávacího procesu na UK,
vytváření nových studijních programů.
Dále jde o investiční prostředky na dostavbu areálu v Plzni a na rekonstrukci
objektu v Jinonicích pro Fakultu sociálních věd. Co nás na procesu mrzí je
jeho výrazné zpoždění. Jsme již na konci prvního čtvrtletí roku 2017 a většina
výzev se teprve vyhodnocuje. Jsme v
polovině programového období a je
nám sděleno, že období bude o polovinu prodlouženo. Když v tomto období bude alokováno 90%, bude jakási
jistota řádného vyčerpání prostředků.
Myslím, že poté lze následně dovyhlásit
výzvy k vyčerpání zbylých prostředků a
prostředků, které se ušetří.
Plánujete v rámci dlouhodobého

Č: 1/2017

neprodejné

strategického záměru Univerzity
Karlovy v letech 2016-2020 zapojení
se do dalších dotačních programů?
Pokud ano, víte již, které z plánovaných výzev to budou?
V tuto chvíli běží výzvy OP VVV č. 025.
a 026 - Předaplikační výzkum a Dlouhodobá mezisektorová spolupráce.
Zanedlouho bude vyhlášena výzva na
podporu mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, do které se chceme
určitě zapojit a také zařídit propojení
se zahraničním studiem. Žádat by se
mělo koncem prázdnin letošního roku.
Momentálně se snažíme, aby došlo k
navýšení alokací u výzvy na Excelentní
výzkum. Myslím si, že zde máme velké
množství kvalitních projektů.
Vzhledem k tomu, že jste, jak je
zmíněno výše, žadateli v několika
dotačních programech, můžete porovnat proces pro získání dotace
v jednotlivých operačních programech a jejich výzvách?
Na UK je specializovaný odbor, který se
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OP programům věnuje, je veden Ing.
Bělonožníkem. Máme vysoutěžené firmy, které nám pomáhají se zpracováním žádostí o dotace, tj. tým na úrovni
univerzity. Jednotlivé fakulty řeší své
projekty buď samostatně nebo také
s pomocí specializovaných firem. Existuje systém databází, kde je sledován
chod a úspěšnost jednotlivých žádostí,
projektů a snažíme se hledat podporu
u národních výzev v ČR. U výzev Horizont 2020 a 9. rámcového programu
jednáme s kolegy z Bruselu a s dalšími
partnerskými univerzitami v zahraničí.
Situaci pomáhá řešit i naše univerzitní
Evropské centrum. Naším společným
univerzitním cílem je zvýšit úspěšnost
žádostí o evropské projekty.
Máte závěrem nějaký vzkaz pro budoucí žadatele?
Žadatelům bych – asi ne příliš překvapivě - doporučil pevné nervy a vytrvalost.
Bez nich to nejde. Ale stojí to za to.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Rektor Univerzity Karlovy
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Komora dotačních poradců je nezávislé sdružení
odborníků specializujících se na problematiku
dotačních příležitostí ze zdrojů Evropské unie
a státního rozpočtu. Důvodem vzniku sdružení
byla
především
nejednotnost
informací
a neprověřená kvalita poradenských subjektů.
Cílem a vizí Komory dotačních poradců je
poskytnout veřejnosti a odborníkům komplexní
pohled na dotační problematiku a nástroje veřejné
podpory tak, aby došlo ke splnění závazků České
republiky vůči EU a zvýšení povědomí o dalších
možnostech a přínosech čerpání veřejné podpory.

sdružení profesionálů v oblasti dotací
osvěta v oblasti veřejné podpory
pořádání seminářů, workshopů a vzdělávacích kurzů
spolupráce s odbornými partnery

www.dotacnikomora.cz

Odborní partneři projektu:

