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Regionální operační program
Moravskoslezsko 2007-2013
Regionální operační program regionu NUTS II
Moravskoslezsko (ROP) je zpracován pro období
let 2007-13, ve kterém bude tento region patřit do
tzv. Cíle Konvergence, určeného na podporu
urychlení rozvoje nejméně rozvinutých členských
států a regionů. Tento program bude financován
Evropským regionálním rozvojovým fondem.
ROP zahrnuje aktivity, které jsou v kompetenci
kraje a obcí a které mohou významně přispět
k rozvoji regionu. V ČR se předpokládá realizace
24 operačních programů, z nichž pro náš region
bude využitelných 7 národních operačních prog-

ramů a přeshraniční operační programy českopolský a česko-slovenský. Regionální operační
program bude procházet náročnou procedurou
projednávání a schvalování Evropskou komisí, což
se může protáhnout do konce tohoto roku,
nicméně náklady projektů, které budou v souladu
s tímto programem, budou uznatelné od data
oficiálního předložení Evropské komisi, tj. v ideálním případě již od září tohoto roku.

Aktuálně Aktuálně
SFŽP
Od 15. března 2006 obnovuje
ministr životního prostředí
příjem žádostí do národních
programů Státního fondu
životního prostředí ČR. Doba
příjmu je limitována
disponibilními prostředky
Fondu. Fond přijme žádosti
v celkové výši dvojnásobku
alokovaných prostředků, aby tak
byla zajištěna možnost výběru
kvalitních projektů k podpoře.
(více na stránkách www.sfzp.cz)

V současné době rozpracovaná verze předpokládá 3 hlavní priority Regionálního operačního
programu Moravskoslezského kraje:

1. Regionální infrastruktura a dostupnost
– Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury
– Rozšíření funkce a kapacity mezinárodního letiště Ostrava a zlepšení jeho dopravního spojení s centrem
regionu
– Rozvoj dopravní obslužnosti
– Infrastruktura pro zlepšení životního prostředí
– Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení
– Rozvoj a podpora informačních a komunikačních technologií v regionu, podpora rozvoje informační
společnosti

Dotace na vzdělávání
Zajímavým doplňkem široké
škály vzdělávacích programů
jsou dotační programy, v rámci
kterých lze získat dotaci nebo
slevu na vzdělávání
zaměstnanců. (na stránce 3
najdete charakteristiku programu Profese a Poradenství)

2. Regionální podpora podnikání
– Rozvoj inovačního podnikání v MS kraji
– Infrastruktura pro podnikání v MS kraji
– Podpora vzniku a růstu nových firem v MS kraji
– Zintenzivnění rozvoje vzdělávacích kapacit institucí, školicích zařízení a školicích programů k přípravě lidí
pro strategická odvětví v MS kraji
3. Rozvoj městského a venkovského prostoru
– Rozvoj infrastruktury veřejných služeb
– Rozvoj městského prostoru
– Rozvoj venkovského prostoru
– Rozvoj cestovního ruchu
– Podpora využívání brownfields
– Marketing regionu
Na zpracování Regionálního operačního programu se spolu s Agenturou pro regionální rozvoj podílejí
DHV CR, Podnikatelské centrum a poradenské centrum RPIC-ViP a Hospodářská rozvojová agentura třinecka.

Kaločová

SROP 3.3

Tento bulletin ve spolupráci vydávají:

Kazuist spol. s r. o.
Družstevní 294
739 61 Třinec
558 335 479
www.kazuist.cz

Hospodářská rozvojová agentura třinecka,
Podnikatelské centrum, s. r. o.
Družstevní 294, 739 61 Třinec
558 321 280
www.hrat.org

Agentura pro regionální rozvoj, a. s.
Na Jízdárně 7
702 00 Ostrava
595 691 211
www.rdaova.cz

Bulletin obsahuje také nabídku
vzdělávacích programů v rámci
projektu Partnerstvím k prosperitě, který Moravskoslezský kraj
realizuje v rámci programu
SROP, opatření 3.3.

Programy podporující vědu
a výzkum pro MSP
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravuje vyhlášení
programů na podporu vědy a
výzkumu. Jedná se o programy
Impuls a Tandem. Předpokládaný termín vyhlášení obou
programů je v dubnu. Tyto
programy umožňují získat
dotaci až 50 % na vývoj a 75 %
na výzkumné aktivity. Uchazečem mohou být jak podniky, tak
výzkumná pracoviště a
univerzity.
(více informací naleznete na
stránkách www.mpo.cz)
Program Poradenství
Program PORADENSTVÍ
CzechInvestu poskytuje cenově
zvýhodněné poradenské služby
a vzdělávání prostřednictvím
celostátní sítě Regionálních
poradenských a informačních
center (RPIC). Tuto slevu ve
výši až 50 % poskytují členské
organizace RPIC, rovněž
KAZUIST, spol. s r. o. malým
a středním podnikům na služby
jako zpracování žádostí o dotace, marketingové analýzy,
finanční a ekonomické analýzy,
poradenství v oblasti řízení
lidských zdrojů a další. Další
informace v kterémkoli
regionálním poradenském
informačním centru.

Inovace II
Od 3. do 28. dubna 2006 bude
možno podávat žádosti o dotace
v rámci programu Inovace II.
Podniky, bez omezení velikosti,
mohou získat nevratnou dotaci
do výše 46 % uznatelných
nákladů projektu.
(bližší informace najdete
na str. 2)
Program OBEC
Od 1. února 2006 zahájila
ČMZRB, a. s. realizaci
úvěrového programu OBEC,
určeného k financování
infrastruktury. Obce a města tak
mohou využít zvýhodněný
municipální úvěr například na
opravu místních komunikací
poznamenaných zimním
obdobím.
(více na straně 3)
Regionální podpora podnikům
v MSK (SROP GS 1.1)
4. kolo výzvy k předkládání
projektů je plánováno na červen
nebo červenec 2006. Mezi
podniky se bude rozdělovat
celkem 275 mil. Kč, což je
nejvíce ze všech kol.
(více na stránkách
www.nuts2moravskoslezsko.cz)

Změny oproti
programu
Inovace I

Cílem programu je umožnit realizaci
rozvojových podnikatelských projektů,
které jsou zaměřeny na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb či
projektů zvyšujících efektivnost procesů
výroby a poskytování služeb, čímž je
posilována konkurenceschopnost a udržitelný růst podniků.
V rámci programu nemohou být podpořeny projekty, které představují pouhou
modernizaci výrobků, služeb nebo technologií ani racionalizace jejich výroby bez
vazby na vytváření kvalitativně nového
výrobku, technologie nebo služby s novou
přidanou hodnotou. Proto je nezbytné chápat z hlediska tohoto programu inovaci
jako obnovu a rozšíření škály výrobků
a služeb a s nimi spojených trhů a dále
zavedení nových metod výroby.
V rámci programu jsou podporovány projekty z vybraných odvětví. Výstupy inovačního projektu se musí projevit v odvětvích vymezených oddíly 15 - 37 a 72 OKEČ

s výjimkou výroby tabákových výrobků.
Uznatelnými náklady projektu jsou
zejména ceny pořízení strojů, zařízení,
včetně informačních komunikačních
technologií, rekonstrukce a technické
zhodnocení dlouhodobého hmotného
majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku, náklady na publicitu projektu. Pro malé a střední podnikatele jsou
uznatelnými výdaji zároveň osobní a jiné
provozní náklady a konzultantské služby.
Důležitou informací je, že tato dotační
příležitost je časově omezená. Žádosti
budou přijímány v regionálních kancelářích CzechInvestu od 3. 4. do 28. 4. 2006.
Se zpracováním žádosti pomáhají specialisté, kteří již mají s projektovou přípravou zkušenosti. V našem kraji se jedná
např. o Hospodářskou rozvojovou agenturu třinecka (HRAT s. r. o.) a další.

Protože je tato výzva realizována díky
realokaci finančních zdrojů z jiných
programů OPPP, jsou finanční zdroje v
této výzvě nižší. Proto je nezbytné
předkládat kvalitně připravené
projekty s ohledem na hodnotící
kritéria.

Pokud chcete ve Vašem podniku realizovat
inovační projekt, je nejvyšší čas vyhodnotit
podmínky přijatelnosti projektu pro předložení a začít připravovat žádost o dotaci.

„Vaše prosperita závisí na Vaší
konkurenceschopnosti,
Vaše konkurenceschopnost
závisí na Vaší inovativnosti“

zamítnuté a vyřazené
celkem podané
přiznané
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Přehled žádostí do programu Inovace I

Zdroj: www.czechinvest.org

25 33 8

15 17 3

Novinkou je podpora pouze technických inovací. Vypuštěna byla podpora netechnických inovací jako jsou
(např. změna organizační struktury,
systém řízení firmy, apod.).

Horváthová

Podniky, bez omezení velikosti, mohou
získat nevratnou dotaci v rámci programu
INOVACE II. Žádost o dotaci v maximální
výši 46 % uznatelných nákladů inovačního projektu mohou předkládat podniky,
které mají minimálně dvě uzavřená účetní
období.

Program INOVACE patří k nejatraktivnějším dotačním příležitostem v rámci
Operačního programu průmysl a podnikání (OPPP). Tento program musel
být, vzhledem k vysokému počtu
žádostí v minulém roce pozastaven.
Nyní je možné podávat žádosti do
28. 4. 2006 v Regionálních kancelářích
CzechInvestu.

Doporučujeme žadatelům, aby prokázali smlouvou využívání výsledků výzkumu a vývoje vzniklé vlastní činností
nebo ve spolupráci, či vlastnictví v podobě patentu, licence. Dále je nezbytně
nutné prokázat mezeru na trhu a reálnost zvoleného řešení a jeho využití.
Naplnění těchto výběrových kritérií je
pro úspěch žádosti nezbytné.
Dále je důležité si uvědomit, že primárním cílem je podpora technologických
částí staveb včetně informačních
technologií. Náklady spojené se stavební činností jsou tedy neuznatelné s
výjimkou nákladů, které budou vyvolány instalací samotných movitých věcí.
Protože žadatelé neměli zájem o podporu ve formě kombinace dotace
a úvěru, je tentokrát možné žádat
výhradně o dotaci.
V minulém kole bylo v Moravskoslezském kraji 8 úspěšných žadatelů
a získali přes 148 mil. Kč.
Pokud chcete připravit žádost o dotaci
v rámci programu INOVACE II
a zúčastníte se soutěže o vyhrazené
finanční zdroje, nezapomeňte, že vedle
formálních náležitostí je nezbytné naplnit také výběrová kritéria.

Program Obec

záplata na díry (nejen v rozpočtu)

Letošní nekonečná zima jistě udělala vrásky na čele mnoha představitelům obecních
samospráv. Lze předpokládat, že hloubka těchto vrásek bude přímo úměrná hloubce
děr, které po sobě ono mrazivé období zanechalo na místních komunikacích. Jedním
z klíčových otazníků příštích dnů tak bude odkud vzít potřebné finanční prostředky na
nápravu tohoto neúnosného stavu obecní a městské dopravní infrastruktury.
V souvislosti s využíváním strukturálních
fondů mají dnes obce a města možnost
využít nemalé zdroje na financování různých projektů na zlepšení kvality života
jejich obyvatel (Ministerstvo pro místní
rozvoj např. připravilo
pro rok 2006 balíček
dotací pro obce ve výši
téměř 2 mld Kč).
Čerpání těchto zdrojů
je však podmíněno
povinným spolufinancováním, využitím až
zpětného profinancování akce, náročnou
administrativou a finanční zátěží spojenou
s přípravou projektů.
Pro některé, zejména
menší obce, představují tyto podmínky nepřekonatelnou
bariéru. Uvedený způsob získávání
investičních zdrojů je zkrátka „během na
dlouhou trať“, což v případě opravy silnic
nepřichází v úvahu.

Ideálním řešením jak operativně realizovat vlastní projekty je využití programu
dlouhodobých úvěrů OBEC, jehož
realizaci zahájila od února letošního roku
Českomoravská záruční a rozvojová
banka, a. s., ve spolupráci s německou
rozvojovou bankou
Kreditanstalt für
Wiederaufbau a Rozvojovou bankou Rady
Evropy.
Výše municipálního
úvěru se může pohybovat od 10 do 100
milionů Kč, a to až do
100 % uznatelných
nákladů projektu. Doba poskytování úvěru
je 10 let a 1. splátku lze
odložit až o 2,5 roku. Úroková sazba je
pevná, což eliminuje veškeré úrokové
riziko a je stanovena individuálně dle
bonity žadatele. Vzhledem k vývoji na
bankovním trhu, lze pro smlouvy

uzavřené v roce 2006 předpokládat její
výši v příznivém intervalu od 3,70 do
4,70 % p. a.
Spolu s minimálními nároky na zajištění
se tedy jedná o velmi zajímavý program. To ostatně potvrzuje okamžitý
zájem municipalit podle vyjádření zástupce banky již v současné době probíhá schvalování prvních úvěrů, jejichž
výše se pohybuje mezi 10 a 20 mil Kč.
Úvěr mohou obce, města a svazky obcí
použít kromě investic do místních komunikací také na pořízení nebo rekonstrukci obecního majetku například v následujících oblastech:
– technická infrastruktura,
– zařízení na sběr a likvidaci odpadu,
– školská a předškolská zařízení,
– kulturní a sportovní zařízení,
– sociální zařízení,
– dopravní stavby,
– pořízení dopravních prostředků

místní veřejné dopravy,
– stavební úpravy veřejných pro-

stranství,
– projekty zaměřené na úsporu

spotřeby energií a
– jiné akce zaměřené na zlepšení

podmínek bydlení a životního
prostředí obcí.

Ostruszková

Program Inovace II

Další informace: RPIC Kazuist, spol. s r. o., tel.: 558 335 479

Dotace na vzdělávání programy Profese a Poradenství
PROFESE

P O R A D E N S T V Í – vzdělávací projekty

Žadatel:

podnikatel – bez ohledu na velikost

MSP – orient. do 249 zaměstnanců

Činnost:

zpracovatelský průmysl, průmyslové
a enviromentálních služby

výroba, obchod, služby vyjma některých – např. provoz
cestovních kanceláří, zprostředkování obchodu apod.

Obor vzdělávání:

specifické vzdělávání – teoretická a praktická výuka
přímo se vztahující ke konkrétním podmínkám firmy

marketing, management, ekonomika, finance,
řízení výroby, jakost, řízení lidských zdrojů a další

Dotace:

45 % uznatelných nákladů MSP, 35 % velké firmy

50 % uznatelných nákladů

Min – max:

80 tis. Kč – 3 mil. Kč

Do 100 tis. Kč

Uznatelné nákl.:

související s realizací školení včetně osobních
nákladů školených zaměstnanců

související s realizací školení

Získání dotace:

zpětně

sleva na vzdělávací projekt realizovaný RPIC

Niemiec

Více informací k programu Inovace II Vám rádi sdělíme: 558 339 138

