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Příznivá situace v dopravě, zdravé
životní prostředí či kvalitní a dosta-
tečné služby pro občany, to jsou jen
některé z charakteristik, kterými se
chce jistě pyšnit každé město. Neji-
nak je tomu v Českých Budějovicích.
Aby představy o dalším směřování
jihočeské metropole dostaly
konkrétní obrysy, zadala českobudě-
jovická radnice zpracování nového
Strategického plánu, který ukáže na
hlavní směry rozvoje v dalších letech.

Práce na něm byly zahájeny
v letošním  květnu a jeho konečná
verze by měla být hotova ještě do
konce roku 2007. Předcházet jí bude
veřejné projednání s občany pláno-
vané na listopad. "Veřejnost bude-
me samozřejmě také průběžně
informovat prostřednictvím sdělova-
cích prostředků, ale třeba i na inter-
netové stránce, kde bude mít
možnost připomínkovat zpracováva-
né materiály. Odkazy na tento infor-
mační zdroj jsou na webových strán-
kách zpracovatele (www.kpprojekt.cz)
a města (www.c-budejovice.cz),"
upozorňuje Miroslav Kotoun ze
společnosti KP projekt s tím, že je
nutné nejprve důkladně analyzovat
současný stav a trendy v jednotlivých
oblastech života ve městě. "Jejich
vyhodnocení se pak stane základem
pro návrh celkové strategie," dodá-
vá Kotoun. 

To, že vedení radnice přikládá
plánování trvalé prosperity a rozvoji
města velkou váhu, potvrzuje
i skutečnost, že českobudějovičtí
zastupitelé schválili zřízení Výboru
pro strategické plánování a rozvoj,
do jehož gesce spadá právě i koordi-
nace prací na Strategickém plánu.
"Na tvorbě dokumentu se budou
samozřejmě podílet i jednotlivé
pracovní skupiny, zaměřené na
různou tématiku, například na
dopravu, hospodářství, územní
rozvoj, sociální problematiku, škol-
ství, cestovní ruch a další," vysvětlu-
je předseda Výboru Vladimír Zdvihal
a dodává, že budou v těchto souvis-
lostech osloveni i samotní občané.
"Prostřednictvím dotazníku otištěné-
ho v Novinách českobudějovické
radnice bychom chtěli získat  názory
co nejširší veřejnosti," řekl.

Souběžně se Strategickým
plánem bude zpracovatel připravo-
vat další důležitý dokument, kterým
je Integrovaný plán rozvoje města.
"Ten bude tvořit pomyslný most
mezi konkrétními projekty
a možnostmi Strukturálních fondů
Evropské unie pro programovací
období 2007-2013," říká náměstky-
ně primátora Ivana Popelová. 

Putovní fotografická výstava  odstar-
tovala v květnu v Českých Budějovicích
v Galerii Pod kamennou žábou a potr-
vá až do 10. června 2007. Poté výstava
poputuje do Třeboně a do Českého
Krumlova. Celá akce potrvá do konce
září 2007.

Výstavu připravila Jihočeská rozvojo-
vá o.p.s. za podpory Jihočeského kraje
a statutárního města České Budějovice.
Záštitu nad celou akcí převzal primátor
Českých Budějovic Juraj Thoma, který
v zastoupení náměstka primátora pro
ekonomiku, školství, zdravotnictví
a sociální věci Rudolfem Vodičkou
společně s fotografem Jindřichem Štre-
item výstavu zahájil.

„Během večera vystoupilo i charitní
amatérské divadlo-CHAD a dalším
doprovodným programem výstavy
REVERS bylo divadelní představení
PANE, pokračujeme, při kterém se divá-
kům představili členové souboru
PAntomima NEslyšících, České Budějo-
vice,“ řekla Andrea Tajanovská, ředitel-
ka Jihočeské rozvojové o.p.s.

Obsahem výstavy je zejména před-
stavení deseti fotografů fotících sociál-
ní tématiku rozdílným pohledem
a v rozdílném prostředí. Každý z foto-
grafů má prostor pro cyklus zhruba
šesti snímků dle vlastního výběru
a zaměření.

Autoři: Karel Cudlín (uprchlíci),
František Dostál (lidé odpočívající),
Štěpán Hon (dětské domovy), Artur
Magrot- (cyklus ze život vozíčkáře),
Václav Malina (senioři), Tomki Němec
(centrum Borůvka), Martin Šálek (děti
ulice - Oděsa), Jindřich Štreit (téma:
drogově závislí), Tomáš Trojan- (cent-
rum Valia), Jan Voběrek (taneční pro
mentálně postižený)

Město České Budějovice bude mít nový
plán své strategie

Výstava sociální fotografie REVERS
právě odstartovala

Česká města a obce trpí roztříště-
ností programů, směřujících k podpo-
ře Integrovaných plánů rozvoje měst
(IPRM). Odborníci se totiž shodují
v tom, že dosavadní systém podpory
IPRM neumožňuje koncentrace inves-
tic evropských fondů. Když dnes chtě-
jí města v Česku naplánovat komplex-
ní rozvoj určité městské části,
například sídliště, musejí žádat o dota-
ce z několika různých, navzájem nezá-
vislých programů. V jednom případě
přitom bude žádost schválena,
v dalších dvou případech to tak ale být
nemusí. 

"Město však chce celé toto území
řešit komplexně," říká Pavla Konopová
ze společnosti MEPCO, která je
společně s firmou KP projekt tvůrcem
integrovaného plánu pro České Budě-
jovice. Podobný názor zastává podle ní
i Evropská komise. Z jejích dosavad-
ních stanovisek vyplývá, že integrova-
né plány musejí být zaměřeny buď na

části měst nebo na tématické okruhy.
Není pravděpodobné, že by názoru
Evropské komise odpovídaly takové
IPRM, které integrují sice různorodé,
ale navzájem jen nepřímo související
investice. "Pokud by jednotlivé projek-
ty byly realizovány odděleně, nebudou
mít takový pozitivní dopad na území,
jako když je město realizuje společně,"
říká Konopová.

Jako příklad uvádí snahu imaginár-
ního města zlepšit životní podmínky
v problémové čtvrti, třeba sídlišti.
Město zde potřebuje opravit domy,
vybudovat obslužnou infrastrukturu,
v čemž mu může pomoci Integrovaný
operační program a Regionální
operační program. V případě, že však
bude muset zároveň řešit v této lokali-
tě protipovodňová opatření, potřebuje
také připravit projekt do Operačního
programu Životní prostředí. Kromě
toho chce na sídlišti řešit i relativně
velkou nezaměstnanost a vybudovat

zde středisko pro rekvalifikaci. V místě
také existuje škola, která má potenciál
propojit svůj učební program
s průmyslem a podnikatelskými aktivi-
tami a přilákat tak vzdělané lidi do
regionu. Magistrát opět musí žádat
o finance zvlášť z dalšího programu,
v němž není jisté, zda uspěje. "Rozvoj
lokality je pak ohrožen tím, že problé-
mová čtvrť nemůže být řešena inte-
grovaně a jednotně," podotýká Martin
Rybář ze společnosti KP projekt.

Česká republika přitom dosud
nenalezla shodu s Evropskou komisí
na tom, jak budou vlastně IPRM vypa-
dat. K jednání z letošního května
k Integrovaným plánům rozvoje měst
přizvalo Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR všechny dotčené resorty, které
připravují některý z tématických
operačních programů (ministerstvo
práce a sociálních věcí, ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, minis-
terstvo životního prostředí, minister-

stvo dopravy a ministerstvo průmyslu
a obchodu). Výsledkem je ale rozpači-
tý závěr, který stále neříká, zda IPRM
bude možné připravovat bez ohledu
na to, do jakého operačního progra-
mu by měl být projekt předložen.
"Integrované plány rozvoje měst jsou
přitom velmi důležitým nástrojem
k řešení velkých a závažných problémů
v určitých částech či čtvrtích měst.
Účelem těchto plánů, které se
v západní Evropě s úspěchem používa-
jí už od šedesátých let minulého stole-
tí, je soustředit finanční prostředky
k jednomu konkrétnímu cíli, například
na znovuoživení a přeměnu bývalé
průmyslové čtvrti v obchodně-podni-
katelské území s byty, službami
a dostatkem příležitostí ke kulturnímu
vyžití," doplnila Konopová. 

Integrované plány rozvoje měst ohrožuje roztříštěnost programů
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Poradenská společnost KP projekt
pomohla firmě JOKO, obchodní s. r. o.,
z Telče k pořízení vstřikovacího lisu na
výrobu plastových odlitků. Pomohla totiž
připravit projekt a žádost o finance ze
Strukturálních fondů Evropské unie. Na
téměř dvoumilionovou investici tak firma
JOKO získala více než 600 tisíc z EU
a zhruba čtvrt milionu korun z rozpočtu
kraje Vysočina.

Firma si stroj pořídila za účelem
modernizace, rozšíření výrobních kapa-
cit a zvýšení produktivity. "Pořízením
nových výrobních technologií se
o třicet procent zvýšila výrobní kapaci-
ta a vzrostly efektivita a kvalita výroby.
Zvýšení výrobních kapacit vedlo
k vytvoření dvou nových pracovních
míst což má jednoznačně pozitivní vliv
na spádovou oblast hospodářsky slabé-

ho regionu," řekl Martin Rybář z firmy
KP projekt. Podotkl, že společnost
JOKO touto investicí reaguje na rostou-
cí poptávku a vytváří tak předpoklady
pro posílení dlouhodobé konkurence-
schopnosti.

Kvůli pořízení lisu musela společnost
JOKO vystavit novou výrobní halu.
Poté, co na počátku letošního roku
zakoupila lis, začala s novou produkcí.

Do nové výrobní haly přesunula veške-
ré dosavadní výrobní zařízení i nový
vstřikovací lis na výrobu plastových
odlitků. 

Společnost JOKO je specialistou na
kovoobrábění a dále výrobu kovových
forem pro vstřik a tlakové lití plastů
a výrobu plastových odlitků. Zaměstná-
vá 8 osob, k nimž díky projektu přibu-
dou další dva pracovníci. JOKO dodává
své výrobky na evropský trh v automo-
bilovém průmyslu, hračkářském
a zábavním průmyslu.

Představujeme úspěšné projekty společnosti KP projekt 
Pořízení vstřikovacího lisu na výrobu plastových odlitků za účelem modernizace, rozšíření výrobních
kapacit a zvýšení produktivity práce
financovaný ze Společného regionálního operačního programu
SROP, opatření 4.2.2 GS Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

Domov sv. Anežky v Týně nad
Vltavou připravuje nová pracovní
místa pro lidi se zdravotním postiže-
ním. V objektu vzniká nová chráně-
ná dílna, kde naleznou pracovní
uplatnění až tři mladí lidé s těžším
zdravotním postižením, kteří jsou
v současnosti uživateli centra
denních služeb Domova sv. Anežky.
Nové prostory budou moci navíc
sloužit i uživatelům sociálních služeb
k pracovní rehabilitaci. V nové dílně
v tuto chvíli probíhá zkušební provoz
a osm lidí se zdravotním postižením
prochází kvalifikačním programem,
který jim má pomoci získat pracovní
dovednosti a návyky. 

Domov sv. Anežky v současnosti
poskytuje prostřednictvím sociální
rehabilitace, sociálně terapeutických
dílen a podpory samostatného
bydlení a chráněných dílen sociální
služby lidem s lehkým až středně
těžkým mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením a lidem s
dlouhodobým psychickým onemoc-
něním. Od roku 2001 se počet
uživatelů služeb významně zvýšil -
z původních pěti uživatelů denního
centra a jedenácti zaměstnanců se
zdravotním postižením využívalo

služby v dubnu 2007 již šestnáct
uživatelů a zaměstnáno zde bylo
šestadvacet lidí se zdravotním posti-
žením. „Takový počet uživatelů
služeb je vzhledem k charakteru
Domova sv. Anežky už na hranici
jeho možností. Pro větší počet uživa-
telů bylo nutné zajistit dostatečně
odlišné zázemí, a to jak pro chráně-
nou práci neboli zaměstnání, tak
i pro pracovní rehabilitaci uživatelů
denního centra. Právě při pracovní
rehabilitaci jsme chtěli nově zapojit
i osoby s těžším zdravotním postiže-
ním do pracovního procesu,“ uvedl
Jan Šesták, ředitel Domova sv. Anež-
ky v Týně nad Vltavou.

Díky právě dokončované rekon-
strukci, na níž má domov přislíbenou
zhruba třímilionovou dotaci z Evrop-
ské unie (Iniciativa Společenství
INTERREG IIIA Česká republika -
Rakousko), bude rozšířena i nabídka
pracovních míst pro osoby s postiže-
ním. V této souvislosti vzniknou
pracovní místa pro vedoucího dílny
a pracovního asistenta v chráněné
dílně zaměřené na potisk reklamních
předmětů a kompletaci výrobků.
„Tím se zároveň i rozšíří nabídka
našich výrobků a služeb, které

mohou využívat zaměstnavatelé
z nejrůznějších oblastí ke splnění
povinného podílu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením, a to
formou náhradního plnění,“ řekl Jan
Šesták.

O finanční podporu usiloval
Domov sv. Anežky prostřednictvím
projektu s názvem „Kvalifikace
a pracovní uplatnění mladých lidí
s postižením v České republice
a Rakousku - Chráněná dílna U svaté
Kateřiny“, který pomohla zpracovat

poradenská společnost KP projekt.
Dotace byla v témže roce přislíbena,
vyplacena však bude až po ukončení
realizace projektu na konci roku
2007. „Cílem předkládaného projek-
tu bylo zabezpečení kvalifikace
a pracovního uplatnění mladých lidí
s postižením. Potřebnou kvalifikaci
a zaměstnání mají získat právě
v nově vybudované chráněné dílně
U svaté Kateřiny v Týně nad Vlta-
vou,“ uvedl Miroslav Kotoun z firmy
KP projekt.

Příprava provozu chráněné dílny U svaté Kateřiny
financovaný ze Společného regionálního operačního programu
SROP, opatření 3.2 GS na podporu sociální integrace v Jihočeském
kraji

I drobní a střední podnikatelé v cestov-
ním ruchu mohou významnou část investic
do rozvoje svého podnikání pokrýt z tuzem-
ských a evropských dotací. Důkazem je
úspěch majitele penzionu U Nováků, ležící-
ho v obci Kožlí u Orlíka nad Vltavou.

Majitel penzionu U Nováků v obci
Kožlí Petr Novák má přislíbeno ze
Strukturálních fondů Evropské unie
a zdrojů Jihočeského kraje téměř 1,3

miliony korun na pokrytí části nákladů,
spojených s rekonstrukcí ubytovacích
kapacit a zázemí jeho penzionu. Jedná
se o více než 40 procent celkových
nákladů na rekonstrukci objektu, které
se měly dle původních plánů vyšplhat
na takřka 3,7 milionu korun. Skutečné
náklady projektu, který se v těchto
týdnech  blíží ke konci realizace, se
však nakonec téměř zdvojnásobily.

O úspěchu žádosti, kterou zpracováva-
la firma KP projekt z Českých Budějo-
vic, rozhodlo hned několik faktorů.

"Podnikatel dokázal doložit, že
svým projektem rozšíří nabídku infra-
struktury cestovního ruchu v lokalitě,
kde dosud v požadované míře a kvali-
tě chyběla," uvedl Miroslav Kotoun
z firmy KP projekt. Po přestavbě podle
něho může penzion nabízet své služby
celoročně, zatímco dříve fungoval
pouze během letní sezóny. "V penzio-
nu, mimo jiné, vzniklo pět nových
pokojů s vlastním sociálním zázemím,
důležité jsou také investice do vytápě-
ní. Právě ty přispějí k většímu komfor-
tu uživatelů našeho ubytovacího zaří-
zení," řekl majitel penzionu Petr
Novák.

Po dokončení projektu vznikne
v penzionu navíc i jedno nové pracov-

ní místo. "Penzion svými službami
může zvýšit turistickou atraktivitu regi-
onu a pomoci tak i dalším podnikate-
lům v cestovním ruchu," řekl Kotoun.

Z celkových uznaných nákladů ve
výši 3,1 milionu korun, by měl majitel
penzionu u Nováků získat 961 000
korun ze Strukturálních fondů EU
a 322 000 z prostředků Jihočeského
kraje. Sám pak prostřednictvím
bankovního úvěru uhradil více než 1,8
milionu korun z celkových uznatelných
nákladů, což představuje 58,6 procent
z celkové částky. "Kromě podnikatelo-
va podílu na uznatelných nákladech je
nutné, aby uhradil i veškeré vícenákla-
dy projektu," dodal Kotoun. 

Realizace projektu začala na začát-
ku března loňského roku, skončit by
měla po patnácti měsících, tedy letos
v červnu.

Penzion u Nováků - rozvoj infrastruktury a služeb pro turistiku
financovaný ze Společného regionálního operačního programu
SROP, opatření 4.2.2 GS Podpora regionální a místní infrastruktury
cestovního ruchu

Účastnice kvalifikačního programu si zkouší potisk reklamních propisek na tampónovém stroji.
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Už třetím měsícem společnost KP
projekt nabízí své služby firmám, nezisko-
vým organizacím a dalším subjektům nebo
jednotlivcům v nově zřízené pobočce na
Vysočině. Poté, co v Třebíči prvního dubna
otevřela svou pobočku, vyhledaly její
pomoc desítky zájemců o poradenství
k dotacím z Evropské unie. 

„Chtěli jsme přispět ke zlepšení dostup-
nosti prostředků Evropské unie v tomto
regionu, proto jsme se rozhodli otevřít své
pracoviště v Třebíči. Na základě stále

rostoucího počtu zájemců o služby v této
pobočce se domníváme, že to byl správný
krok,“ uvedla ředitelka společnosti KP
projekt Martina Štveráková.  Největší
zájem je o ze strany podnikatelů o dotace
na pořízení technologií a rozšiřování výrob-
ních prostor.

KP projekt se úspěšně zabývá proble-
matikou regionálního rozvoje a zpracová-
ním žádostí do strukturálních fondů EU.
Nové pracoviště firmy naleznou zájemci
o spolupráci na adrese Hospodářské
komory Třebíč, Karlovo náměstí 25, 674
01 Třebíč. Zde si lze domluvit individuální
informační schůzku s pracovníky firmy. Od
června se tu zákazníkům věnuje již stálý
pracovník zastoupení společnosti KP
projekt pro Kraj Vysočina.

Společnost KP projekt nabízí zájemcům
o poradenství kvalitní služby. V programo-
vacím období 2004 - 2006 zpracovala více
než 250 projektů a na desítky studií, analýz

a koncepcí. Převážná část zpracovaných
projektů byla financována ze Strukturál-
ních fondů Evropské unie v rámci Operač-
ního programu Rozvoj lidských zdrojů,
Společného regionálního operačního
programu, Operačního programu Průmysl
a podnikání a také v rámci Iniciativ spole-
čenství (zejména přeshraniční spolupráce).
Průměrná úspěšnost za toto období dosá-
hla 70 procent. Firma KP projekt tak napo-
mohla žadatelům z řad měst, obcí, nezis-
kových organizací a podnikatelů získat
dotace z evropských, národních a regionál-
ních zdrojů v celkové výši 700 milionů
korun.

„Větší nápor zájemců o naše služby
očekáváme zejména v letních a zejména
podzimních měsících. Právě tehdy se totiž
očekává spuštění několika programů,
prostřednictvím nichž bude možné usilo-
vat o finanční podporu z Evropské unie. Už
nyní lze ale žádat o dotace ze strukturál-

ních fondů, a to v rámci Operačního
programu Podnikání a inovace. Byly vyhlá-
šeny výzvy k předkládání žádostí do
programů Rozvoj - tam jsou dotace určeny
například na pořízení technologií,
a Marketing, kde je podporován vstup na
zahraniční trhy. Další čtyři programy
začnou přijímat žádosti od června,“ řekla
Martina Štveráková. Připomněla, že pro
více informací o těchto dotačních titulech
pro podnikatele lze kontaktovat pracovní-
ky společnosti.

K P  p r o j e k t  m á  n a  V y s o č i n ě  u ž  s v é  k l i e n t y

Nový vzdělávací program, který v uplynu-
lém roce vytvořila společnost KP projekt,
pomůže zájemcům o dotace z Evropské unie
připravovat a řídit podporované projekty.
Nový vzdělávací program "Příprava a řízení
projektů financovaných ze Strukturál-
ních fondů Evropské unie" vznikl v rámci
projektu realizovaného v opatření 3.3
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
s názvem Vytvoření nového vzdělávacího
programu dalšího profesního vzdělávání -
PŘÍPRAVA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ FINANCOVA-
NÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ
EVROPSKÉ UNIE.

Společnost KP projekt uspořádala
v souvislosti se zaváděním nového vzděláva-
cího programu pilotní kurz pro celkem 10
osob z řad malých a středních podnikatelů,
neziskových organizací a veřejné správy.
Kurz, který se konal vloni na podzim, byl
zakončen prezentací a vyhodnocením vlast-
ního projektového záměru. "Při realizaci
kurzu jsme si vyzkoušeli, co je potřeba na
programu vylepšit. Lektory byli zkušení
projektoví manažeři, kteří se podělili s účast-
níky o své znalosti i o praktické zkušenosti.
Účastníci nám následně poskytli potřebnou
zpětnou vazbu" doplnila Eliška Hájková,
projektová manažerka rozvoje lidských zdro-
jů firmy KP projekt. Pro účely vzdělávacího

programu bylo vyvinuto e-learningové
prostředí, které bude k dispozici i dalším
zájemcům o tento program. Vloni v prosinci
byl vzdělávací program akreditován jako
rekvalifikační kurz na Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. 

Na vzdělávání se společnost KP projekt
soustředila také u dalšího projektu s titulem
Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti
KP projekt prostřednictvím vzdělávání
zaměstnanců a zaváděním systému manage-
mentu jakosti (opatření 4.1 Operačního
programu Rozvoj lidských zdrojů). Tentokrát
však nešlo o kurzy určené veřejnosti, nýbrž
o další učení svých pracovníků. Ti absolvovali
odborné semináře, jazykové kurzy a vzdělá-

vání v oblasti zavádění systému řízení jakosti
a poradenských služeb. "Dále jsme v rámci
této aktivity pořídili odborné publikace pro
zavádění systému řízení jakosti, dataprojek-
tor a informační systém pro potřeby norem
ISO," doplnila Eliška Hájková. Společnost KP
projekt zavedla v rámci projektu systém
managementu jakosti dle ČSN EN ISO
9001:2001, certifikace proběhla v prosinci
roku 2006.

Oba projekty, jež byly úspěšně ukončeny
k 31. 12. 2006, byly financovány z Evropské-
ho sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky. 

K P  p r o j e k t  s e  s o u s t ř e d i l  n a  v z d ě l á v á n í

V září bude otevřena pobočka společ-
nosti KP projekt v Ostravě. Povede ji Ing.
Bc. Radek Starý, který v současné době
dělá vše proto, aby jí zajistil nejen strate-
gické umístění, ale i dostatek klientů. Při
jedné z návštěv Českých Budějovic, kde
společnost sídlí, si našel čas pro rozhovor:

Společnost KP projekt rozšiřuje své
služby do Moravskoslezského kraje.
Z jakého důvodu otevře v Ostravě
pobočku?

Příčin, proč se společnost KP projekt
rozhodla pro severní Moravu, je podle
mne hned několik. Moravskoslezský kraj
je velmi významnou částí České republiky,
žije v něm poměrně hodně lidí a díky
investorům se tu v posledních letech opět
prudce rozvíjí průmysl. V neposlední řadě
rozšíření služeb tímto směrem souvisí
i s podnikatelským záměrem společnosti,
která působí nejen v Jihočeském kaji, ale i
v dalších krajích. Otevřením pobočky
v Ostravě tak KP projekt propojí své půso-
bení napříč Českou republikou.

Co konkrétně budete klientům 
v Ostravě nabízet?
Samozřejmě, že budeme vycházet

z celkové nabídky společnosti KP projekt,
přičemž zohledníme charakteristiku Morav-
skoslezského kraje, který se svými potřebami
a možnostmi liší od jižních Čech. Tento kraj
byl dříve spojen s přívlastkem hornického
regionu a tzv. černou Ostravou, ale dnes,
přestože je zde hornictví stále významným
prvkem hospodářství, zejména například na
Karvinsku, a taktéž je zde značné zastoupení
tzv. těžkého průmyslu, se jedná o dynamicky
se rozvíjející region, který již prošel značnými
změnami. Ty jsou patrné pro každého
návštěvníka, přičemž i oblast rozvoje turistic-
kého ruchu a kulturního života je jednou
z cílových segmentů chystané podpory.
Budeme tu nejen zajišťovat kompletní servis
při přípravě nebo realizaci projektů podnika-
telů i neziskových organizací a obcí, přičemž
se zaměříme i na oblast rozvoje lidských zdro-
jů.

Můžete být konkrétní?
Na severní Moravě je velký problém

s nezaměstnaností a potýkáme se tu s nízkou
vzdělanostní úrovní. Proto otázka rekvalifika-
cí a spolupráce s místními úřady práce by
měla být zvlášť prioritní. Navíc pro Morav-
skoslezský je v plánovacím období Evropské
unie v letech 2007 - 2013 připraveno více
než 20 miliard korun a je tedy žádoucí připra-
vit pro možnost čerpání těchto prostředků
kvalitní projekty. V tom by chtěla jednotlivým
žadatelům významně pomoci i ostravská
pobočka. Tyto finanční prostředky by měly
být směřovány především do veřejně
prospěšných projektů obcí a neziskových
organizací, ale také do komerčních rozvojo-
vých podnikatelských projektů. Pro čerpání

finančních prostředků hraje klíčovou roli
Regionální operační program Moravskoslez-
sko, jehož plné spuštění se očekává od
posledního čtvrtletí letošního roku a první
výzvy k předkládání projektů lze očekávat už
od třetí čtvrtiny roku.

Pátrali jste, zda bude o aktivity firmy
KP projekt v tomto regionu zájem?

Samozřejmě, že i když pobočka se teprve
připravuje, už jsme navázali celou řadu
kontaktů se zástupci obcí i podnikateli.
Nejdeme tedy do neznámého teritoria. Víme,
že k hlavním prioritním osám rozvoje Morav-
skoslezského kraje patří rozvoj dopravní
infrastruktury a také podpora prosperity regi-
onu, rozvoj měst a venkova. Důležité je
přitom také poukázat na nabídku zpracování
rozvojových dokumentů pro obce a města či
dalších specializovaných strategických doku-
mentů na různé úrovni, které slouží jako
výchozí podklad pro vlastní konkrétní rozvo-
jové projekty. Zájem očekáváme, i přesto, že
konkurence v místě je veliká. My máme ale
výhodu v tom, že společnost KP projekt má
s přípravou projektů, rozvojových strategií
pro obce, a s významnou spoluprací s úřady
práce dlouholeté zkušenosti, které čerpala
i v zahraničí. Můžeme tak využít know how
a zúročit je v Moravskoslezském kraji. Už nyní
mohu konstatovat, že ačkoliv jsme teprve na
samotném začátku, už se nám rýsuje jeden
projekt na vybudováni cyklostezky.

Jak jsou zatím podnikatelé či obce
Moravskoslezského kraje úspěšní
v žádostech o dotace?

Osobně se domnívám, že podmínky
v kraji jsou pro úspěšné využívání finanční
pomoci dobře nastartované. Realizátoři
projektů si v minulém plánovacím období

mohli vše vyzkoušet a nyní jsou připraveni
vyčerpat co největší objem. Naším úkolem
proto bude nejen podílet se na rozvoji kraje,
ale zároveň posunout úroveň při žádání
o dotace opět o něco výše. Není totiž nic
lepšího, když máte za sebou kus práce, který
je vidět a pomáhá. 

Co musí klient udělat, než vás osloví?
Je to velmi jednouché. Každý zákazník,

který přijde s myšlenkou na čerpání dotač-
ních projektů, musí bezpodmínečně vědět,
na co chce peníze použít. Měl by si proto
stanovit priority. S ostatním mu pomůžeme
už my. Jsme schopni zajistit strategii, monito-
ring možností čerpání dotací z různých
fondů, ať již krajských nebo strukturálních,
nebo zpracujeme plány regionálního rozvoje.

Z jakého důvodu by měl zákazník
využít právě vašich služeb?

Naši klienti jsou při podávání žádosti
o dotace zvýhodněni. Společnost KP projekt
totiž vykazuje až sedmdesátiprocentní úspěš-
nost při zpracování projektu a následného
obdržení požadovaného dotačního titulu.
Úspěšně zpracovat projekt vyžaduje velmi
specifické znalosti a hlavně zkušenosti, které
můžeme okamžitě nabídnout.

KONTAKT
KP projekt s.r.o.
pobočka pro kraj Vysočina
Karlovo nám. 25
674 01 Třebíč
Tel.: 721 125 399
E-mail: info@kpprojekt.cz 

KONTAKT
KP projekt s.r.o.
pobočka pro Moravskoslezský kraj
28.října 165
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Tel.: 606 795 575
E-mail: stary@kpprojekt.cz
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Až do konce července bude v Českých
Budějovicích probíhat rekvalifikační kurz
s názvem "Řízení a administrace projektů
včetně cizojazyčné konverzace". Kurz,
který od 2. května pořádá ve svých
prostorách společnost KP projekt, má své
účastníky naučit orientovat se ve struktu-
rách Evropské unie i v tuzemských dotač-
ních programech Jedná se již o druhý
cyklus v tomto roce, třetí je plánován na
podzim 2007. 

"Absolventi kurzu si osvojí  například
principy a historii evropské integrace,
Strukturální fondy Evropské unie, struktu-
ru operačních programů a jejich zaměře-
ní či dotační tituly v České republice. Po
jeho absolvování budou schopni sestavit
jednoduchý až středně složitý plán
projektu, formulovat a rozpracovat vlast-
ní projektový záměr (investiční nebo nein-
vestiční) do podoby projektové žádosti
dle individuálně zvoleného dotačního
programu, zpracovat vzorovou žádost
o dotaci včetně příloh, zpracovat projek-
tovou žádost ve speciálním softwaru, řídit

realizaci projektu a komunikovat v anglič-
tině či němčině o problematice řízení
a administrace projektů," uvedla Iveta
Petráňová ze společnosti Employment
Service a. s., která se na realizaci kurzu
podílí.

Absolventi zároveň získají znalosti
o moderních informačních technologiích
a budou využívat e-learning. "Obsah
kurzu bude rozdělen do těchto hodin:
úvod do informatiky a výpočetní techniky,
práce s agenturními a elektronickými
informacemi, komunikační a prezentační
dovednosti, historie a současnost evrop-
ské integrace, zaměstnanost a práce
v Evropské unii, společné a koordinované
politiky EU, problematika regionální poli-
tiky EU, Strukturální fondy EU, strukturál-
ní fondy v podmínkách České republiky,
regionální politika v ČR, dotační tituly
v ČR nefinancované ze Strukturálních
fondů EU, základy projektového řízení,
příprava a zpracování projektů, realizace
a řízení projektů a cizojazyčná konverza-
ce," doplnila Iveta Petráňová.

Společnosti KP projekt a Employment
Service a. s. se ucházejí o členství v pres-
tižní organizaci Baltic Consulting Club
(BCC), sdružující na neformální bázi
poradenské a konzultační společnosti
z celé Evropy. Noví členové jsou přijímá-
ni pouze na doporučení některého
z těch současných, se vstupem nové
firmy do klubu ale musejí souhlasit
všichni členové bez výjimky. 

"Naše členství doporučil irský odbor-
ník na rozvoj lidských zdrojů Aidan
Harte z firmy Optimum Results, se
kterým již několik let spolupracujeme.
O úspěchu žádosti se rozhodne
v nejbližší době," řekla Eliška Hájková ze
společnosti KP projekt.  

Klub má celkem jedenáct členů z řad
poradenských společností a sedm členů
- individualistů. Iniciativa k založení
mezinárodního klubu vzešla z Litvy,
proto se v názvu objevuje Baltic.
Posledního zasedání BCC, které se od
10. do 11. května konalo v Římě, se
zatím ještě jako pozorovatelé zúčastni-
li i Eliška Hájková ze společnosti KP
projekt a Nina Mocová z firmy Employ-
ment Service. "Naše prezentace by
mohla být důležitá z hlediska případné
účasti na mezinárodních projektech
a zakázkách," říká Nina Mocová.
Členem BBC totiž není zatím žádná
česká společnost.

Jihočeši se učí řídit projekty

KP projekt se uchází o členství 
v mezinárodním klubu

Ačkoliv studenti českých vysokých
škol obvykle touží po tom, aby mohli
absolvovat alespoň krátkou praxi
v některém ze západních států, i české
firmy už evidují zájem zahraničních
studentů o stáž v Česku. Příkladem
může být dvacetiletá Rakušanka Maria
Weigl-Pollacková, která jako studentka
vysoké školy IMC (Management oriento-
vaný na export) v rakouském Kremsu
dobrovolně absolvuje první část povinné
praxe ve firmě KP projekt v Českých
Budějovicích.

Zahraničních praktikantů z Německa
či Rakouska by přitom na jihu Čech zřej-
mě mohlo být mnohem víc. Studenti
však zatím narážejí na malý zájem

zaměstnavatelů. "Nebylo vůbec jedno-
duché sehnat v České republice firmu,
která by mi umožnila praktikum. KP
projekt byl první, který mi tuto možnost
nabídl," říká Maria. 

První kontakt s firmou navázala
prostřednictvím Sdružení Růže. Rakous-
ká studentka hledala praxi v Česku
z několika důvodů. "Bydlím v Grosss-
chönau nedaleko českých hranic.
Doufám, že se mi bude v budoucnu
hodit jak znalost češtiny, tak fakt, že
jsem v Česku pracovala," tvrdí Maria. Na
vysoké škole se také učí česky, i když jen
dvě hodiny týdně. 

Marii přitom někdy překvapují dotazy,
zda může jako studentka ze "staré"

členské země EU získat potřebné zkuše-
nosti a znalosti v oboru rozvojových
projektů v zemi, která do Unie vstoupila
teprve nedávno. "Ano. Proč bych nemo-
hla?" diví se Maria. Řada českých firem
podle ní dnes disponuje stejným "know
how" jako rakouské společnosti. 

Během pětiměsíční praxe ve společ-
nosti KP projekt se Maria zabývá vyhle-
dáváním informací o Rakousku
a Německu v různých oblastech, od soci-
álních systémů a projektů, boje proti
nezaměstnanosti až k organizaci firem-
ních klastrů a zprostředkování nových
kontaktů. "Podílela jsem se ale také
například na organizaci Eco-cooperation
v Jihlavě," říká Maria. 

Nejvíce si údajně cení zkušeností,
které ve firmě získala v oblasti přeshra-
niční spolupráce a projektového mana-
gementu. "Jsem člověk dychtící se učit
stále něčemu novému. Ráda bych se
tedy naučila ještě více a doufám, že do
konce června, kdy mi praxe končí, nasbí-
rám ještě celou řadu nových informací,"
říká rakouská studentka. Stáž zároveň
považuje za ideální možnost ke svému
zdokonalení v češtině. "Čeština se mi
bude hodit. A to nejen ve škole, ale
i v osobním životě," domnívá se Maria.

R a k u š a n é  c h o d í  n a  p r a x i  d o  Č e c h

Třeboňský divadelní festival

Společnost Třeboňská rozvojová letos pořádá třetí ročník Třeboňského divadel-
ního festivalu. Od 20. června do 12. září se Divadle J. K. Tyla v Třeboni předsta-

ví celá řada populárních herců a umělců, známých nejen z divadelních prken, ale i z televizní
obrazovky. V představeních budou účinkovat například Barbora Hrzánová, Vilma Cibulková,
Milan Kňažko, David Matásek, Petr Nárožný, Ladislav Trojan či Eliška Balzerová.
Začátky představení jsou ve 20 hodin. Bližší informace naleznou zájemci na internetových
stránkách: www.tr-ops.cz, www.itrebon.cz nebo na telefonním čísle 384 721 169.

Týden vzdělávání dospělých v Jihočeském kraji

Od 1. do 5. října 2007 proběhne v Jihočeském kraji jedna z dosud největších akcí v oblasti
rozvoje lidských zdrojů - Týden vzdělávání dospělých 2007. Organizátorem Týdne je Jihočeská
společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s., (JS RLZ), která ve spolupráci se svými partnery -
Jihočeským krajem, Jihočeskou hospodářskou komorou, Úřadem práce v Českých Budějovicích,
Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR a společností KP projekt - připravila v rámci hlavní-
ho programu například mezinárodní setkání potenciálních partnerů, exkurze do výrobních
podniků, setkání personalistů, počítačové kurzy pro seniory "Senioři komunikují" a výstavu
chráněných dílen.
"Paralelně s hlavním programem bude probíhat vedlejší program, ve kterém nabízíme prostor
všem jihočeským subjektům, které jsou v daném termínu ochotny zrealizovat pro veřejnost zají-
mavou akci v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Hlavní i vedlejší program bude propa-
gován mimo jiné v regionálním tisku, na billboardech a na stránkách a v tiskovinách partne-
rů," uvedla Veronika Havlíková, ředitelka pořadatelské organizace - Jihočeské společnosti pro
rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.
V případě, že chcete být součástí Týdne vzdělávání dospělých 2007 a své akci zaji-
stit bezplatnou propagaci, navštivte internetové stránky www.jsrlz.cz nebo pište
na e-mailovou adresu havlikova@jsrlz.cz.


