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Vážení čtenáři,
Dostává se vám do rukou informační bulletin s názvem KP info, který vás bude informovat o například novinkách z oblastí strukturálních

fondů Evropské unie, celoživotního vzdělávání, malého a středního podnikání, životního prostředí nebo z oblasti vědy, výzkumu a inovací. KP
info, který bude mít podobu občasníku, vydává společnost KP projekt.

Toto, první, vydání se věnuje aktuálnímu stavu Operačního programu průmysl a podnikání (OPPP), kulturnímu projektu Bazilika,
informačním systémům KOMSIS a programu podpory partnerství měst a obcí. Jedná se o témata, která oslovují řadu z nás. Věříme proto, že
v bulletinu KP info naleznete vždy zajímavé informace, potřebné pro vaši současnou i budoucí působnost.

Za společnost KP projekt s. r. o., Pavla Koubová

Už v příštím roce se mohou příznivci kultury těšit
na otevření nového kulturního centra BAZILIKA,
které vzniká v prostorách připravovaného obchodně-
společenského centra IGY v blízkosti křižovatky
českobudějovických ulic Pražské a Pekárenské. Cent-
rum BAZILIKA, které bude provozovat stejnojmenná
obecně prospěšná společnost, naváže na činnost
Divadla Pod čepicí, které v tomto areálu fungovalo od
roku 1994.

Nový projekt bude mít větší rozměr. V novém
objektu vznikne nejmodernější kulturní a společen-
ský sál na jihu Čech. S kapacitou čtyř set míst a varia-
bilní technologií vytvoří prostor pro nejrůznější kultur-
ní produkce, společenské akce, přednášky či kongre-
sy.

sdělila
vedoucí projektu BAZILIKA Kateřina Melenová, která
deset let pracovala pro nezávislý experimentální
prostor Divadlo Pod čepicí a nyní je ředitelkou obecně
prospěšné společnosti Bazilika. Z celorepublikového
hlediska se podle ní jedná o jedinečný projekt, který
by mohl představovat další možný směr vzniku i pro-
vozu kulturních institucí. Centrum bude spravovat
obecně prospěšná společnost Bazilika, která bude
správcem, producentem i dramaturgem nového cent-
ra. Tuto společnost založily ING Real Estate Develop-
ment České Budějovice s. r. o. s občanským sdruže-
ním Studio dell'arte. Hned po svém založení začala
Bazilika působit v dočasném prostoru C.K. SOLNICE
tak, aby byla zachována kontinuita městské nezávislé
scény.

řekla Melenová.
To, co bude možné nalézt v novém centru BAZILI-

KA ve velkém, je možné už dnes, v menším měřítku,
najít v objektu národní kulturní památky Solního skla-
du nazvaného C.K. SOLNICE. Ta je v současnosti cen-
trem nezávislých profesionálních divadel a nabízí hos-
tující umělecké pořady všech žánrů, výstavní projekty,
programy kulturních výměn, na nichž spolupracuje s
evropskými partnery, programy podporující obnovení
koněspřežné dráhy, regionální kulturní informační
centrum, tvůrčí dílny pro děti, přednášky, semináře
a festivaly. V centru je zajištěn celoroční provoz
a během letní sezóny také programy pro turisty.„Připravujeme úzkou spolupráci se všemi stupni

škol, budeme provozovat dramatické, výtvarné
a pohybové ateliéry pro volnočasové aktivity dětí.
Chtěli bychom spolupracovat s řadou současných kul-

turních institucí a subjektů města i regionu, budeme
otevřeni mezinárodním kulturním výměnám,“

„Z důvodu rekonstrukce areálu muselo Diva-
dlo Pod čepicí svůj provoz ukončit vloni v červnu.

Hned v září se však podařilo otevřít kulturní klub C.K.
SOLNICE a věříme, že i BAZILIKU otevřeme podle plá-
nu,“

Bližší informace o projektu BAZILIKA lze
najít na www.bazilika.cz nebo na telefonním
čísle 776 663 394.
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KOMSIS je tu pro obce
Komunální informační systém s názvem KOMSIS,

který se věnuje volným lokalitám v sousedních Dolních
Rakousích, si mohu objednat už také české obce a regi-
ony. Do systému se mohou pilotně zapojit i jihočeské
obce, které mohou využít už funkční systém zejména v
rámci přenosu informací v příhraničních oblastech.

Systém, který v Rakousku funguje od roku 1999,
propojuje informace a marketingové aktivity a přispívá
tak k rozvoji lokalit na úrovni obcí. V Rakousku jej pro
regionální rozvojovou agenturu ECOPlus spravuje spo-
lečnost Wallenberger a Linhard GbmH, která je partne-
rem poradenské společnosti KP projekt z Českých
Budějovic.

Informační systém KOMSIS, určený pro obce, zpro-
středkovává informace o důležitých ekonomických
trendech a opatřeních na oživení lokalit. Poskytuje
informace o volných plochách a objektech, popřípadě
o sídelních projektech ve vybraných obcích. Systém je
tvořen několika moduly a na základě konkrétní potře-
by lze jeho nabídku individuálně upravit. Nabídka před-
stavuje postup od zavedení technického systému až po
shromáždění prvotních údajů, popřípadě poskytnutí
relevantních údajů a ukazatelů. Podstatu systému tvoří
zprostředkování informací o vývoji lokalit a marketing.
Podpůrnou činností je také školení pracovníků, kteří s
informačním systémem pracují. V jednotlivých
modulech je dále zahrnuta spolupráce s odbornými
organizacemi s nadregionálním rozsahem.

Bližší informace o komunálním informačním
systému KOMSIS, věnujícímu se volným lokali-
tám, lze získat u poradenské společnosti KP pro-
jekt na , kde si jej
lze také objednat.

S několikaměsíčním časovým skluzem při-
chází Operační program průmysl a podniká-
ní (OPPP).

„Rozvoj konku-
renceschopnosti podniků“

Podle vyjádření Ministerstva průmyslu
a obchodu (MPO) ČR budou první projekty čes-
kých podnikatelů, kteří se zúčastní OPPP, vybírány
až letos v červnu. První platby ze strukturálních
fondů by firmy mohly získat v říjnu. Podle MPO,
zodpovídajícího za řízení OPPP, tak začne proces
čerpání financí z fondů Evropské unie se zhruba
půlročním zpožděním oproti prvním plánům.

Na projekty Operačního programu průmysl
a podnikání by měla Česká republika v letech
2004-2006 z fondů EU získat zhruba 261 miliónů
eur. Polovina těchto financí bude určena na roz-
voj podnikatelského prostředí, 46 procent na zvý-
šení konkurenceschopnosti a 4 procenta má před-
stavovat podpora v oblasti technické asistence.
OPPP je koncipován jako operační program finan-
covaný z jediného strukturálního fondu, a to
z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).
Intenzita veřejné podpory se v průměru předpo-
kládá na úrovni padesáti procent, což znamená,
že zhruba polovinu nákladů na realizaci jednotli-
vých priorit směřujících do produktivního sektoru

budou pokrývat soukromé zdroje. MPO se přitom
na financování podnikání v průmyslu a průmyslo-
vých službách, včetně malého a středního podni-
kání, bude podílet 87 milióny eur.

Tomu, jakým způsobem a kterým subjektům
budou finance z OPPP určeny, se věnuje takzvaný
Programový dodatek, který se stále dolaďuje. Ten
stanoví opatření k možnostem čerpání podpory
a zahrnuje podrobnosti programu. Podle jeho nej-
novější verze bude OPPP mít dvě priority nazvané
Rozvoj podnikatelského prostředí a Rozvoj kon-
kurenceschopnosti podniků. Priorita „Rozvoj pod-
nikatelského prostředí“ v sobě zahrnuje opatření:
Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a ino-
vace, Rozvoj podnikatelské infrastruktury,
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
v průmyslu a podnikání a Rozvoj informačních
a poradenských služeb. Priorita

má opatření:
Zakládání a rozvoj malých a středních podniků,
Podpora inovací výrobků, technologií a služeb
a Snižování energetické náročnosti a vyšší využití
obnovitelných zdrojů energie.

Aktivity plynoucí z mezinárodního partnerství
měst a obcí, například v oblasti setkávání občanů
a pořádání tematických konferencí, vzdělávacích
a informačních seminářů, podporuje Evropská
unie. Města a obce tak mohou v rámci výzvy před-
kládat projekty zaměřené na jejich partnerství
twinning, které má podpořit aktivní evropské
občanství.

sdělil Miroslav Kotoun z firmy . Pod-
poru z programu lze získat na setkání občanů
partnerských měst a obcí, dále na konference
zaměřené na evropská témata související s oblastí
twinningu a na informační semináře pro úředníky
z partnerských měst. O podporu na setkávání

občanů mohou žádat města, obce, jejich asocia-
ce a twinningoví partneři, o podporu na konfe-
rence a semináře navíc i ostatní orgány místní
správy a samosprávy či jejich asociace.
V rámci podpory setkání občanů měst a obcí
bude podpořeno existující či nově vznikající part-
nerství minimálně ze dvou vhodných států (EU
nebo asociovaných zemí), z nichž alespoň jeden
musí být členem EU. Setkání se musí zúčastnit
minimálně deset účastníků z každého města
a nesmí se přitom jednat pouze o politické před-
stavitele a úředníky. Podmínkou akce je vzděláva-
cí podtext. Finanční rámec podpory na projekt se
pohybuje mezi dvěma až dvaceti tisíci eur, žadatel
se musí na akci finančně podílet alespoň z pade-
sáti procent.

řekl Kotoun. Před-
kladatelé projektů podle něho
musejí počítat s tím, že příspěv-
ky z EU získají až zhruba 12
měsíců po realizaci projektů, pří-
padně ještě později.
Uzávěrky příjmu žádostí o grant
jsou 18. 2. pro aktivity plánova-
né na letošní červen a červenec,
dále 2. 4. pro aktivity v srpnu
a říjnu a 1. 6. pro akce od počát-
ku letošního října do konce pro-
since. Bližší informace lze získat
u firmy KP projekt:

, nebo na e-
mailovéadreseMiroslavaKotouna:

„Cílem této výzvy je podpořit konkrétní twinnin-
gové akce měst a obcí, které ve svém důsledku
přispívají ke sbližování obyvatel Evropy a posilují
její celkovou připravenost. Princip twinningu je
zaměřen na udržování současných a nových
vazeb mezi evropskými institucemi prostřednic-
tvím vzájemné spolupráce a výměn, které před-
stavují základní prostředek evropské integrace,“

„U projektů zaměřených na pořádání konferencí
a seminářů může být až dvacet procent celkových
nákladů použito na financování souvisejících pub-
likací, dokumentů nebo internetových stránek
a na administrativní výlohy až sedm procent cel-
kových nákladů. Finanční rámec podpory se

v tomto případě pohybuje mezi
dvěma až padesáti tisíci eur na
grant, spolufinancování je opět
vyžadováno minimálně z pade-
sáti procent,“

KP projekt

www.kpprojekt.cz

kotoun@kpprojekt.cz.

Operační program přichází později

Unie podporuje partnerství měst a obcí

Centrum BAZILIKA nabídne kulturní aktivity

info www.kpprojekt.cz
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Možnosti předkládání projektů (aktuálně k 1.2.2004)

Partnerství měst a obcí:

Podpory ze SFŽP ČR:
SFŽP poskytuje podpory v oblasti ŽP, pro rok 2004 je od února účinná Příloha č. I a II Směrnice MŽP ČR o poskytování
finančních prostředků ze SFŽP ČR pro rok 2004, která stanoví formu a zaměření podpory. Žádosti se přijímají
průběžně.
Bližší informace na stránkách www.sfzp.cz

A) setkání občanů partnerských měst která začínají mezi 16.6. – 31.7. 2004, je příjmu žádostí 18.2.2004
B) setkání občanů partnerských měst, která začínají mezi 1. 8. – 30. 9. 2004, je uzávěrka 2.4.2004.

: města, obce, jejich asociace a twinningoví partneři
max. 50% (A:  2 – 20 tis. , B:  2 – 50 tis. )

uzávěrka

Žadatel
podpora � �

MMR
Phare CBC:
SFMP 2002 a 2003 by mělo být vyhlášeno v dubnu , : města, obce, kraje, NNO,

: 1 – 50 tis.

GS na podporu dopravní infrastruktury
, vyhlášení cca duben 2004, 50 – 300 tis. , max. 75%, města,

obce
Dále se předpokládá vyhlášení GS přeshraniční sítě a lidské zdroje a GS životní prostředí

GS na podporu podnikatelské infrastruktury a GS na rozvoj turistické infrastruktury, vyhlášení cca duben 2004,
: kraj, město, obec, svazek, NNO, : A) 200  600 tis. , B) 100  600 tis.

Program regenerace panelových sídlišť – 31.3.2004, obec, svazek obcí, na 1 akci
max. 6 mil. Kč.
Povodně – příspěvek na demolici zničených bytů, : občan, obec, uzávěrka 31.3.2004

(termín není zatím definitivní)
(doporučená 10 tis. , kofinancování min. 10% – přednost má však

spolufinancování ve výši min. 25%)
(opravy silnic II. a III. třídy a lokálních železnic v příhraničních regionech

včetně doprovodné infrastruktury)

(podmínky obdobné)

(NUTS II Jihozápad má k
dispozici 5,2 mil. )

žadatel
podpora

podpora žadatel:

Národní Phare 2003
A) B)
žadatel podpora

Ostatní MMR:
uzávěrka žadatel: výše dotace

žadatel

� �

�

� �

�

výše příspěvku

NROS

Domácí programy

žadatel podpora
Uzávěrka: 20. 2. 2004 do 16:00 hodin.

:
GS Programu pro lidská práva

: NNO , : 50 – 300 tis. Kč (k dispozici je cca 1,1 mil. Kč), maximální doba trvání
projektu je jeden rok, projekt nepotřebuje kofinancování.

(práva dětí a mladých lidí, rovné příležitosti, menšiny apod.)
(o.s., o.p.s., církve)

6. Rámcový program pro vědu a výzkum

Aktuální výzvy:

A) B) uzávěrka podpora
nově otevřená Výzva v oblasti „Strukturování ERA  věda a výzkum“  „René Descartes Prizes věda a společnost“,
zaměření na komunikaci a výzkum, 11.5.2004, 17:00 hod., : A) min. 200 tis. , B) min. 50
tis.

�

� �(k dispozici je 1,2 mil. )
kompletní přehled všech otevřených výzev je na http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_open.cfm

Ostatní

Partnerství měst a občanů
Vyhlašuje:

řešení místního problému know-how-transfer. Žadatel

Podpora
Uzávěrka

Nadace Roberta Bosche ve spolupráci s ICN ČR a Nadací Stefana Batoryho. Program podporuje měkké
projekty zaměřené na a využívající tzv. : NNO
z města/obce, které má uzavřeno formální partnerství s městem/obcí v NSR. Projekty musí být realizovány v době od
1. 8. 2004 do 30. 7. 2005. : max. 90%, max. ani min. výše grantu není stanovena

. : 8. 3. 2004 pro zaslání návrhu projektu 17. 5. 2004 pro žádostí o grant.
(k dispozici je pro ČR

a Polsko cca 300 tis. )�

ČMZRB a.s.

Programy podpor MSP
8 programů podpor MSP

:
MSP mohou v průběhu roku 2004 předkládat projekty do . V roce 2004 dochází ke
změnám u programu KREDIT a TRH a některým systémovým změnám. Výraznější změny v podmínkách lze
předpokládat ve 2. pololetí roku 2004, případně až v roce 2005.
Aktuální znění programů včetně formulářů naleznete na stránkách: www.cmzrb.cz

SFŽP ČR

www.kpprojekt.cz


