Dotační KPZ
novinářův průvodce
dotacemi

BEZ NOVINÁŘŮ TO NEPŮJDE
Česká republika může do roku 2020 využít až 653 mld. korun z evropských fondů. Jedná se o obnos, díky němuž může být dokončena dálniční síť, vybudována infrastruktura
pro egovernment, vylepšeno hospodaření s vodou, realizovány rekvalifikační kurzy pro
dlouhodobě nezaměstnané nebo podpořeny investice ve firmách všech velikostí.
Ve vhodném využití dotací se nepochybně ukrývá potenciál podpořit tuzemskou
ekonomiku jako celek. Aby k tomu došlo v maximálním možném rozsahu, je zapotřebí
i pravidelné mediální pokrytí. Novináři dokáží dlouhodobým sledováním situace
informovat veřejnost a také vytvořit tlak na zodpovědné osoby, aby dotace skutečně pomáhaly tak, jak mají.
Denně jsme jako specialisté na evropské dotace v kontaktu jak s podnikateli, tak s veřejnou
správou. Máme přehled o tom, co se daří, víme ovšem také, kde Českou republiku tlačí
bota. Našima rukama neustále procházejí dokumenty související s využíváním strukturálních
fondů. Pokusili jsme se dát dohromady své znalosti a zkušenosti s dotačním prostředím, abychom pro vás připravili podklady vhodné k vaší práci.
Věříme, že vám informace budou k užitku.

Jiří Kvíz
Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR

Jiří Pavlíček
ředitel poradenské
společnosti eNovation

Kde hledat kompetentní lidi?
Ve veřejném i soukromém sektoru existují odborníci, kteří dokáží kvalifikovaně a srozumitelně odpovědět na dotazy novinářů. Stačí vytočit správné číslo.
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UNIJNÍ PŘETAHOVÁNÍ O VELKÉ PENÍZE
Financování veškerých aktivit EU vychází ze sedmiletého finančního rámce. Evropské
strukturální a investiční fondy (ESIF), zjednodušeně strukturální fondy či evropské dotace,
se na celkovém rozpočtu EU podílejí ze 42 procent. Brusel tak mezi členské státy v období
2014 - 2020 rozdělí přibližně 12,2 bil. korun.

Podíl ESIF na celkovém rozpočtu EU 2014 - 2020
EVROPSKÝ NÁMOŘNÍ A RYBÁŘSKÝ FOND
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

42 %

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
FOND SOUDRŽNOSTI

Peníze se dělí podle řady klíčů zohledňujících například vyspělost hospodářství, rozvinutost
regionů nebo soulad plánovaných investic s politikou EU.

Rozdělení dotací
mezi členské země EU
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Rozdělení dotací
v přepočtu na obyvatele
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38
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Švédsko

10 977
v mld. Kč

v Kč

EVROPSKÉ DOTACE NA ČESKÉM DVORKU
Brusel se s tuzemskými úřady dohodl, že do roku 2020 uvolní na podporu českých investic
653 mld. korun.
Celá částka je rozdělena mezi deset ryze
českých operačních programů a pět programů pro přeshraniční spolupráci.
Každý program spadá pod jiné ministerstvo a podporuje odlišné investice. Některé umožňují modernizaci železnice, jiné
výstavbu čistíren odpadních vod, další
přispívají na rekvalifikaci nezaměstnaných,
část usnadňuje rozvoj malých a středních
podniků. Vše definují příslušné programové
dokumenty.
Existují operační programy určené spíše pro veřejnou správu, jiné jsou vyhrazeny především
pro soukromé firmy. Většinou se setkáváme s programy využívanými oběma sektory.
Česká ministerstva se rozhodla rozpočet některých operačních programů navýšit
z vlastních zdrojů.

Alokace operačních programů (mld. Kč)
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spolupráce
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OPR
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OPVVV
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OPPIK

124

IROP

OPD
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PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ
Operační program Doprava (OPD)
gestor: Ministerstvo dopravy
rozpočet: 150

mld. korun

Integrovaný regionální operační program (IROP)
gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
rozpočet: 137

mld. korun

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
rozpočet: 116

mld. korun

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
rozpočet: 94

mld. korun

Program rozvoje venkova (PRV)
gestor: Ministerstvo zemědělství
rozpočet: 83

mld. korun

Operační program Životní prostředí (OPŽP)
gestor: Ministerstvo životního prostředí

rozpočet: 70

mld. korun

Operační program Zaměstnanost (OPZ)
gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí
rozpočet: 70

mld. korun

Operační program Praha – pól růstu ČR (OPPPR)
gestor: Magistrát hl. m. Prahy
rozpočet: 11

mld. korun

Operační program Technická pomoc (OPTP)
gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj
rozpočet: 6

mld. korun

Operační program Rybářství (OPR)
gestor: Ministerstvo zemědělství
rozpočet: 1

mld. korun

PROGRAMY PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
ČR – Bavorsko, ČR – Polsko, ČR – Rakousko, ČR – Sasko a ČR – Slovensko.

DOTAČNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ
Hlavním zdrojem dotací pro tuzemské firmy je Operační program Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Program pomůže české ekonomice částkou 116 mld. korun, která umožní rozsáhlé
investice ve čtyřech prioritních oblastech rozpracovaných do 21 podprogramů.
O rozdělování peněz rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu, kterému asistuje
Agentura pro podnikání a inovace (do konce roku 2015 Agentura CzechInvest).
Architekturu OPPIK lze přirovnat ke chrámu o čtyřech pilířích.

Schéma vnitřního členění OPPIK

Informační a komunikační
technologie

Energetické úspory

Rozvoj malých a
středních podniků

Výzkum, vývoj a inovace

OPPIK

Obecně může dotaci z OPPIK získat malý živnostník z Podkrkonoší, etablovaná strojírenská
firma se stovkou zaměstnanců z Vysočiny i pobočka nadnárodního koncernu sídlící
na pomezí Moravy a Slezska. OPPIK podporuje projekty realizované kdekoli mimo území
Hlavního města Prahy (podnik však může sídlit v Praze). Konkrétní podmínky stanovují
programové dokumenty OPPIK a texty výzev k předkládání žádostí o dotaci.
Aktuální vývoj v oblasti dotací pro podniky detailně sleduje odborný portál www.oppik.cz.
Zákulisní informace lze získat také v expertních skupinách na síti LinkedIn jako Dotace pro
podniky nebo na Twitteru Dotace pro podniky.

Informační a komunikační
technologie

Energetické úspory

Rozvoj malých a středních podniků

Výzkum, vývoj a inovace

VYBRANÉ PROGRAMY OPPIK

1

Program Potenciál

5,5 mld. korun

stavba a rozvoj vývojových center, pořízení technologií k výzkumu a vývoji
Program Aplikace

8,5 mld. korun

mzdy výzkumníků a techniků, nákup patentů
Program Inovace

11 mld. korun

nákup strojů a licencí umožňujících výrobu inovovaných produktů

Program Technologie

2

6 mld. korun

stroje a zařízení pro malé a střední podnikatele
Program Nemovitosti

4 mld. korun

rekonstrukce brownfieldů a podnikatelských objektů
Program Školicí střediska

2,5 mld. korun

výstavba prostor ke vzdělávání zaměstnanců
Program Marketing

1,5 mld. korun

účast na zahraničních výstavách a veletrzích

3
4

Program Úspory energie

20 mld. korun

snižování energetické náročnosti výroby a chodu firmy
Program Obnovitelné zdroje energie

1,5 mld. korun

investice do malých vodních elektráren a spalování biomasy
Program Přenosové sítě

5,5 mld. korun

výstavba a modernizace přenosové soustavy a transformoven

Program ICT a sdílené služby

6 mld. korun

vývoj software, stavba datových center, provoz center sdílených služeb
Program Vysokorychlostní internet

14 mld. korun

výstavba vysokorychlostních sítí nové generace

JAK OPPIK VIDÍ ÚŘEDNÍK
1. Příprava výzvy
Schválené dokumenty OPPIK jsou rozpracovány resortem průmyslu a obchodu.
Úředníci určí výběrová kritéria pro
hodnocení projektů a podmínky výzvy.
Podmínky schválí Monitorovací výbor
složený ze zástupců odborných organizací
(AMSP, HK, SPD), ostatních ministerstev
a Evropské komise.

1.

2.

2. Vyhlášení výzvy
Výzva k předkládání žádostí o dotace
je vypsána Ministerstvem průmyslu a
obchodu (MPO). Dokument definuje
například podporované aktivity,
oprávněné žadatele, harmonogram,
požadavky na strukturu žádostí a
hodnotící kritéria projektů.

3. Příjem a posouzení předběžných žádostí
Žádání o dotace je obvykle dvoukolové.
Předběžné žádosti jsou přijímány
3.
bezprostředně po vyhlášení výzvy.
Úředníci s jejich pomocí prověří,
jestli jsou žadatelé rámcově
4. Příjem a hodnocení plných žádostí
oprávněni se o peníze ucházet.
Plná žádost je mnohem obsáhlejší a komplexnější fází dotačPři nejasnostech lze projekt
ního procesu. Agentura pro podnikání a inovace (API) po4.
vrátit k dopracování.
soudí základní aspekty žádosti, věcné hodnocení následně
* MPO zvažuje, že od roku
provedou úředníci MPO. Každou žádost bodují dva úředníci,
2016 sjednotí předběžnou
při výrazném nesouladu se zadá oponentský posudek.
a plnou žádost do jedné.
5. Rozhodnutí o přidělení dotace
Hodnotitelé vydají doporučení a komise
složená především z úředníků MPO
rozhodne o přidělení dotace.
7. Příjem žádostí o platbu
Po zaslání žádostí o platbu musí úředníci
prověřit veškeré informace, jejich soulad
s podmínkami přidělení dotace
a schváleným projektem.

8.

5.

6.

6. Realizace projektu
Sledování vývoje projektu, plnění
harmonogramu či realizace
výběrových řízení je úkolem zejména
pro API. Její zaměstnanci podrobně
procházejí dokumenty zaslané přes
systém MS2014+ a komunikují s příjemci
dotací.

7.
8. Proplacení dotace
V případě splnění všech podmínek předá API úředníkům
informaci o možnosti vyplatit podnikateli dotaci. Ministerstvo
žádost ještě jednou posoudí a následně zajistí faktické
převedení peněz na účet podnikatele.

9.
9. Kontrola projektu
Úředníci mají právo prověřit jak
dokumentaci, tak skutečné provedení projektu.
Kontrolu je možné provést kdykoli v průběhu
realizace i doby udržitelnosti projektu.
V případě pochybení je možné udělit sankci
z proplacené dotace.

10.

10. Certifikace projektu
MPO postupně zasílá informace
o proplácení dotací kolegům
z Ministerstva financí. Odtud přehled
směruje do Bruselu, kde ho úředníci
Evropské komise tzv. certifikují a peníze
využité na dotace se posílají
do českého rozpočtu.

JAK OPPIK VIDÍ PODNIKATEL
1. Kvalitní podnikatelský záměr
Základní podmínka úspěšného projektu.
Záměr musí být realizovatelný, prospěšný
a dlouhodobě udržitelný. Musí z něho být
zřejmé, že nebyl stvořen jen kvůli získání
dotace. Evropský příspěvek pouze usnadní
provedení projektu.
3. Založení účtu v systému MS2014+
Veškerá komunikace s úředníky probíhá
elektronicky. Podnikatel přes systém
podává žádost o dotaci, nahrává sem
povinné přílohy, dozví se i výsledek
hodnocení.

4.

1.

2.

3.
4. Podání předběžné žádosti
Sumář základních informací k chystanému projektu a přehled
ekonomických ukazatelů žadatele. Momentem registrace
předběžné žádosti je možné zahájit práci na projektu. Výdaje
jsou považovány za způsobilé, peníze utracené před
podáním předběžné žádosti nelze proplatit.
* MPO zvažuje, že od roku 2016 sjednotí
předběžnou a plnou žádost do jedné.

5. Podání plné žádosti
Podnikatelský záměr musí spolu
5.
s dalšími přílohami zohlednit veškerá
hodnotící kritéria a prokázat, že projekt dává
smysl, zapadá do celkové strategie firmy a dotace
přispěje jak k rozvoji podniku, tak daného regionu.
Příprava plné žádosti zabere několik měsíců pilné
práce.
7. Realizace projektu
Projekt je zpočátku financován z vlastních
zdrojů. Přesto je nezbytné investovat
hospodárně, vybírat dodavatele
formou otevřených výběrových
řízení a pečlivě vést účetnictví.

8.

2. Výběr vhodného programu
Projekt musí být v souladu se
zaměřením programu. Je nutné si
ohlídat například podporované
aktivity, odvětví nebo výši dotace.

6.

6. Přidělení dotace
Pokud projekt při hodnocení uspěje,
je zapotřebí podepsat s Ministerstvem
průmyslu a obchodu Podmínky
poskytnutí dotace a následně je
striktně dodržovat.

7.

8. Monitorování projektu
Úředníci chtějí být informováni o plnění harmonogramu
projektu a dalších závazných ukazatelů. Podnikatel proto musí
v systému MS2014+ pravidelně vyplňovat
monitorovací zprávy.

9.

9. Žádost o platbu
Dotace je vyplacena zpětně po prokázání
skutečně vynaložených výdajů. Žádost o platbu
lze vyplnit po dokončení etapy nebo celého
projektu. K proplacení dojde do několika týdnů.

10.

10. Kontrola na místě
Během i po ukončení projektu se
mohou u příjemce dotace ohlásit
kontroloři z různých institucí, aby
prověřili, že veřejné peníze pomohly
tak, jak měly.

SLOVNÍK OPPIK
Absorpční kapacita

Schopnost státu či žadatelů o dotaci využít dostupné
peníze. Hraje roli při rozdělení alokace a plánování výzev.

Doba udržitelnosti

Lhůta, po kterou musí podnikatel dodržovat dotační
pravidla. Obvykle je stanovena na 5 let od dokončení
projektu.

Etapa projektu

Většina projektů je při realizaci rozdělena do několika
částí. Usnadňuje se tím průběh i financování. Etapa nesmí
být kratší než 6 měsíců.

Hodnocení projektu

Aby byl projekt podpořen dotací, musí projít vícekolovým
hodnocením - formálním i věcným.

Kolová výzva

Žádosti o dotaci jsou přijímány až do stanoveného data,
teprve poté začíná jejich hodnocení.

Kontrola projektu

Auditoři mohou kontrolovat jak hospodaření s přidělenou
dotací, tak fyzickou realizaci projektu. Kontrola může přijít
v průběhu i po dokončení projektu.

Monitoring projektu

Během realizace je nutné informovat úředníky
o naplňování podmínek a celkovém průběhu projektu.

Monitorovací výbor

Platforma složená z úředníků a odborníků, která připomínkuje nastavení operačního programu či jednotlivých
výzev.

MS2014+

Informační systém, s jehož pomocí se podává žádost
o dotaci ve všech operačních programech. Přes systém
probíhá veškerá komunikace s úřady.

Národní orgán pro
koordinaci

Instituce řídící evropské dotace v ČR.
Roli koordinátora zastává Ministerstvo pro místní rozvoj.

Nezpůsobilé výdaje

Náklady, které nelze hradit z přidělené dotace.

Oprávněný žadatel

Okruh firem definovaný kódem CZ-NACE, případně
velikostí, které mají možnost se o dotaci v dané výzvě
ucházet.

Platby ex-ante

Příjemce dotace získá peníze ještě před samotnou
realizací projektu. Možnost se týká zejména projektů
veřejné správy.

Platby ex-post

Projekty podpořené z OPPIK jsou nejprve financovány
podnikatelem. Stát posílá peníze teprve po dokončení
etapy nebo celého projektu.

Plná žádost

Soubor klíčových dokumentů, příloh a podkladů,
na jejichž základě se rozhoduje o přidělení dotace.

Povinná publicita

Každý dotací podpořený projekt musí být dostatečně
zpropagován. Porušení této podmínky často vede
k sankcím.

Pravidla pro výběr
dodavatelů

Pro nakládání s veřejnými penězi jsou stanovena závazná
pravidla. Chyby pří výběrových řízeních znamenají
krácení přidělené dotace.

Prioritní osa

Základní vnitřní rozdělení operačních programů. Osy
stanovují hlavní podporované oblasti daného programu.

Projektový záměr

Konkrétní představa o plánovaném projektu. Dokument
definuje cíle, zdroje financování, způsob realizace, časový
harmonogram i předpokládané výstupy.

Průběžná výzva

Žádosti o dotaci jsou přijímány průběžně a rovnou hodnoceny.

Předběžná žádost

V části programů se nejprve musí podat rámcová žádost
o dotaci. Úředníci díky základním údajům vyhodnotí, jestli
je firma schopna projekt uskutečnit.

Rozpočet projektu

Finanční rámec projektu. Jeho součástí je nejen seznam
investic a předpokládaná cena, ale také jejich rozložení
v čase.

Řídicí orgán

Instituce dohlížející na dodržování pravidel operačního
programu. OPPIK monitoruje Ministerstvo průmyslu
a obchodu.

Sankce

Porušení pravidel trestají úřady snížením přidělené dotace.
Obrana proti sankci je velmi náročná.

Výše podpory

Procentuální vyjádření veřejného příspěvku na realizovaný projekt. Zbytek si podnikatel financuje sám.

Výzva

Dokument vyzývající zájemce k předkládání žádostí
o dotaci. Výzva definuje detailní podmínky pro přidělení
dotace.

Zásobník projektů

Seznam projektů, kterým nebyla přidělena dotace.
V případě nerealizování schválených projektů však mají
druhou šanci.

Zprostředkující subjekt

Instituce, na kterou mohou řídicí orgány delegovat část
pravomocí. Pro OPPIK je klíčová Agentura pro podnikání
a inovace.

Způsobilé výdaje

Náklady související s projektem, které lze z dotace uhradit.

Žádost o platbu

Po dokončení celého projektu nebo jeho etapy lze
požádat o proplacení přislíbené dotace.

Podklady pro vás připravila
poradenská společnost eNovation s.r.o.
Pomáháme firmám,
připomínkujeme materiály úředníkům,
rádi budeme k ruce i vám novinářům.

enovation.cz
oppik.cz
255 785 544
Dotace pro podniky
Dotace pro podniky

