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Vážení čtenáři,

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

dostává se vám do rukou v pořadí druhé vydání občasníku společnosti KP projekt s. r. o. s názvem KP info. V tomto čísle naleznete například aktuální informace
o Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů a o letošních plánech a aktivitách Svazu měst a obcí Jihočeského kraje. Dozvíte se také, co je to Princip Private
Partnership a proč je důležitý pro nejrůznější subjekty.

Informační bulletin je v současnosti distribuován již dvěma způsoby – v tištěné i elektronické podobě. V jakékoliv z těchto forem si jej lze objednat u KP projek-
tu prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo webových stránek (kontakty jsou uvedeny v tiráži), a to zdarma.

vydává:
KP projekt s.r.o.

Jírovcova 1
CZ-370 01 České Budějovice
� +420 387 313 689

regionální poradenství

občasník
ročník I
číslo 2, duben – květen 2004

Sekretariát Svazu měst a obcí Jihočeského
kraje (SMOJK) má od počátku letošního roku
samostatného manažera Miroslava Beneše. Jeho
úkolem bude zejména vytipovávat a připravovat
celokrajské nebo jiné velké projekty, prostřednic-
tvím nichž budou jihočeská města a obce usilovat
o finance z národních zdrojů i evropských fondů.

V těchto dnech začíná fungovat nová kan-
celář SMOJK v českobudějovické Kněžské
ulici číslo 19. Z jakého důvodu vůbec
vznikla?

Co bude hlavní náplní vaší práce?

Jaké jsou cíle SMOJK pro rok 2004?

Už zanedlouho vstoupí Česká republika
do Evropské unie. Způsobí to nějaké změny
v oblasti spolupráce svazu se zahraničím?

S jakými dalšími subjekty chcete ve větší
míře spolupracovat?

Důvodů bylo více. Mezi nejdůležitější patří pře-
devším velké rozšíření členské základny a realiza-
ce velkých a finančně nákladných projektů.
SMOJK měl při svém založení v polovině roku
1998 – tehdy ještě jako Jihočeský výbor pro spo-
lupráci se zahraničím – osm členských měst
a obcí. Dnes jeho členská základna pokrývá 75
procent obyvatel kraje. Dalším důvodem pro
vyčlenění sekretariátu SMOJK je snaha o získání
maximálního množství prostředků z EU a jasné
rozdělení administrativních a projektových čin-
ností tak, aby nedocházelo k případnému konflik-
tu zájmů při čerpání zdrojů ČR i EU.

Co se projektů týče, bude se jednat především
o vytipovávání a přípravu celokrajských projektů
nebo jiných akcí, které se dotýkají co největšího
počtu zejména našich členských obcí. Zde bude-
me využívat více možných zdrojů, zejména Státní
fond životního prostředí (SFŽP) a Phare CBC.
V současnosti se k nim připojuje i Společný regio-
nální operační program (SROP). V rámci SROP
chceme letos předložit projekt s názvem Jižní
Čechy online. Jeho cílem je připojit na internet
zbývající obce Jihočeského kraje, které doposud
mezinárodní počítačovou síť nevyužívají. Součástí
projektu je také školení pro obce, které o tuto
možnost projeví zájem. Do projektu se již přihlási-
lo na 150 obcí. V rámci projektu zvažujeme i napo-
jení knihoven na internet a vytvoření veřejně
přístupných míst na internet. Projekt se v součas-
nosti připravuje a je zařazen mezi prvních deset
modelových projektů za Jihočeský kraj. Při jeho
dopracování nám asistuje dlouhodobý expert EU.
O poskytnutí příspěvku na projekt jednáme
i s Jihočeským krajem a budeme se ucházet
o dotaci na zpracování projektové dokumentace.

Mým dalším úkolem bude poskytovat obcím
informace o možnostech čerpání dotačních
titulů. V případě, že k některému programu či

dotačnímu titulu nebudu mít k dispozici aktuální
informace, poskytnu zájemcům kontakt přímo na
administrátora těchto prostředků.

Budeme pokračovat v projektu likvidace vyřa-
zených lednic, který napomáhá jejich řádnému
zneškodnění. Oproti předchozím obdobím se
letos budou obce spolupodílet na úhradě
nákladů projektu, které nepokrývá dotace ze
SFŽP. Tato částka však není vysoká, jelikož SMOJK
stihl předložit projekt k posouzení radě SFŽP ještě
v roce 2002 a podařilo se mu získat stoprocentní
dotaci na vlastní likvidaci. Od roku 2003 předsta-
vuje ale poskytovaná dotace pouze 60 procent.
Projekt by měl začít v nejbližších dnech.

Dále chceme pro obce vyjednat výhodnější
podmínky v systému zpětného odběru některých
výrobků na základě § 38 Zákona číslo 185/2001
Sb. o odpadech. Usilujeme o to, aby obce dostá-
valy vyšší platby za poskytování svých sběrných
dvorů pro potřeby plnění povinnosti zpětného
odběru. Ten se v našem případě týká chladniček
používaných v domácnostech a elektroodpadu.

Určitě, chceme prohloubit spolupráci s příhra-
ničními regiony. SMOJK chce v první polovině
letošního roku podepsat dohodu o spolupráci se
Svazem měst a obcí Horních Rakous. Dále se chys-
tá podepsat dohodu o vzájemné projektové spo-
lupráci s Mezinárodním komunitárním centrem
Gross Siegharts. S těmito partnery budeme
následně připravovat několik projektů, se kterými
se budeme ucházet o podporu z EU. Projekty
budou zpočátku zaměřeny především na navazo-
vání kontaktů měst a obcí na obou stranách hra-
nice, prohlubování partnerství a výměnu zkuše-
ností.

V současné době usilujeme o prohloubení
dobrých vztahů s Jihočeským krajem. Toto part-
nerství může být dle mého názoru oboustranně
velmi přínosné a vzájemná opora může význam-
ně napomoci při dosahování cílů obou partnerů.

Aktivit i členů SMOJK přibývá

Hned několik specificky zaměřených opatření je
určeno subjektům, které se chtějí zúčastnit Operač-
ního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). Pro-
gram, prostřednictvím nějž mohou zájemci usilovat
o finance ze strukturálních fondů Evropské unie,
tvoří základ pro realizaci podpory z Evropského soci-
álního fondu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v ČR
v období let 2004 – 2006.

Hlavním cílem OP RLZ je dosažení vysoké a stabil-
ní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované
a flexibilní pracovní síle, začlenění sociálně vylouče-
ných skupin obyvatel do společnosti a konkurence-
schopnosti podniků při respektování principů udrži-

telného rozvoje. Program vymezuje pět priorit
(z toho jedna je technická pomoc) a v rámci každé
z nich konkrétní opatření. Zaměřuje se na aktivní poli-
tiku zaměstnanosti, sociální integraci a rovnost pří-
ležitostí, rozvoj celoživotního učení, adaptabilitu
a podnikání. Pro jednotlivé priority a opatření jsou
definovány cílové skupiny příjemců pomoci. Jedná
se zejména o uchazeče a zájemce o zaměstnání,
osoby dlouhodobě nezaměstnané, sociálně nezačle-
něné a znevýhodněné, ženy, žáky a studenty,
o migranty, azylanty, etnické menšiny, dále o zájem-
ce o zahájení podnikání, malé a střední podniky,
orgány služeb zaměstnanosti, pracovníky sociálních

služeb a dobrovolníky, obce a svazky obcí, kraje, školy, lek-
tory a konzultanty, učitele, řídící pracovníky škol, odborní-
ky z výzkumných pracovišť a další.

Za správné a efektivní řízení programu a provádění
pomoci zodpovídá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
platebním orgánem je ministerstvo financí. Po vyhlášení
OP RLZ, které se očekává v průběhu letošního roku,
budou moci žadatelé o podporu předkládat návrhy svých
projektů společně s žádostí o poskytnutí finančního
příspěvku z fondů EU. Způsob výběru projektů bude závi-
set na typu opatření a aktivit a bude se jednat buď o přímé
přidělení, grantové schéma nebo globální grant. Hodno-
cení projektů bude mít několik etap žádost o podporu

a předložený projekt budou nej-
prve zhodnoceny po formální
stránce, dále bude zvažována
kvalita projektů a následovat
bude jejich strategické posouze-
ní. Program je spolufinancován
z veřejných prostředků ČR a toto
spolufinancování činí 20 – 25 pro-
cent. Příspěvek EU tak představu-
je maximálně 80 procent z celko-
vých uznatelných nákladů pro-
jektu.

Lidské zdroje podpoří program

info www.kpprojekt.cz

Kontakt:
Sekretariát SMOJK
Kněžská 19, 370 01 České Budějovice
E-mail: miroslav.benes@smojk.cz
Tel.: 777 146 674

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (
) se pravděpodobně už

zanedlouho stane trendem při realizaci nejrůznějších
projektů a rozvojových aktivit v České republice.
Spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem,
která představuje jakési smluvní ujednání mezi zástup-
ci obou sektorů v oblasti zajištění určité veřejné služby
nebo infrastruktury ze strany soukromého dodavatele,
je dnes běžně praktikována nejen v zemích Evropské
unie.

Projekty se nejčastěji vyskytují v obecní
infrastruktuře, utilitách (voda, odpady, kanalizace),
v ubytovacích kapacitách a službách.

uvedla Martina Štveráková ze společnosti KP projekt
s.r.o. Je-li projekt správně strukturován, přináší podle
Štverákové veřejnému sektoru i konečným uživatelům
řadu výhod.

sděli-
la Štveráková.

Předpokladem aplikace
v České republice je zejména
programový a systémový
přístup nejrůznějších subjektů
tak, aby byl znám peněžní kon-
text konkrétního projektu. Na
některé těžkosti, provázející
partnerství veřejného a soukro-
mého sektoru, narážejí i vlády
zemí Evropské unie, které se do
programů pouštějí. Patří
mezi ně například nedostateč-
ně jasné představy o tom, proč
a jak provádět , nekom-
pletní právní rámec, omezené
admin is t rat ivn í kapac i ty
potřebné k rozpracování
a zajištění složitých projektů
a nedostatečné kontrolní a bila-
nční funkce při finančním říze-
ní. Aplikaci na české pomě-
ry má napomoci dokument
„Politika Vlády České republiky
v oblasti Partnerství veřejného
a soukromého sektoru“,
v jehož rámci stát deklaruje
podporu profesionálně řízené
realizaci projektů a zastává
úlohu regulátora.

PPP –
„Public Private Partnership“

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

PPP

„Realizovat pro-
jekt na bázi je složitější, než jej uskutečnit pro-
střednictvím krátkodobé smlouvy. Je to dáno přede-
vším tím, že se na straně soukromého partnera před-
pokládá značná výše investic. Vlastní smlouvy se pak
vyznačují dlouhou dobou trvání, přičemž veřejný part-
ner musí předem poskytnout dodavateli velice přesné
specifikace služeb, které bude soukromý subjekt
poskytovat konečným uživatelům během smluvního
období. Konečný uživatel v podobě veřejnosprávního
orgánu nebo občanů pak obvykle platí pouze za posky-
tované služby a nikoliv za aktiva potřebná pro poskyto-
vání služeb. U PPP se běžně předpokládá, že soukromý
partner ponese zodpovědnost za výstavbu nových
nebo přestavbu nynějších aktiv, která jsou po skončení
smluvního vztahu často převedena na veřejný sektor,“

„Jedná se zejména o přenesení investič-
ních rizik na soukromý kapitál, urychlení realizace pro-
jektů, snížení nákladů po celou dobu životnosti projek-
tu, rozložení rizika a dále o vhodnou motivaci ke zvýše-

ní výkonů. PPP také přináší další
příjmy od třetích stran, a to
například z pronájmu nadby-
tečné kapacity státní nemocni-
ce soukromým lékařům,“

PPP

PPP – nový trend, který může pomoci i Jihočechům
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info

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Phare CBC

Národní Phare 2003:

Státní program podpory cestovního ruchu:

�

�

�

�

�

Společný fond malých projektů 2002 a 2003 – vyhlášení cca
v polovině dubna 2004, žadatel: města, obce, kraje, nestátní
neziskové organizace (NNO),

( 10 tis. EUR), žadatel min. 10%
(doporučené spolufinancování min. 25%),
grantové schéma (GS) na podporu dopravní infrastruktury
(opravy silnic II. a III. třídy a lokálních železnic
v příhraničních regionech včetně doprovodné infrastruktury),
vyhlášení cca duben 2004, 50 – 300 tis.
EUR, max. 75% nákladů, města, obce,
dále se na česko-rakouské hranici předpokládá vyhlášení GS
pro oblast přeshraničních sítí a lidských zdrojů a GS pro oblast
životního prostředí (podmínky obdobné).

A) GS na podporu podnikatelské infrastruktury a B) GS na
rozvoj turistické infrastruktury, vyhlášení cca duben 2004,
žadatel: kraj, město, obec, svazek, NNO, výše příspěvku: A)
200 – 600 tis.EUR , B) 100 – 600 tis. EUR (Jihočeský
a Plzeňský kraj mají k dispozici celkem 5,2 mil EUR).

2. kolo programu – podprogramy 1. Rozvoj lázeňství,
2. Podpora budování doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu pro sportovně-rekreační aktivity a 3. Podpora
prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu,

město, obec, svazek obcí,
kraj, právnická a fyzická osoba, občanské sdružení, obecně
prospěšná společnost, až do výše 50 %
celkových rozpočtových investičních (podprogram 1,2) nebo
neinvestičních (podprogram 3) nákladů akce v příslušném
roce.

výše příspěvku 1 – 50 tis.
EUR  doporučená výše

výše příspěvku
žadatel:

uzávěrka
30.4.2004 16:00 hod., žadatel:

výše dotace:

Partnerství měst a obcí:

� Pro setkání občanů partnerských měst nebo setkání
občanů partnerských měst, které začínají mezi 1. 8. – 30.9.
2004, je , pro akce začínající mezi 1. 10.–
31. 12. 2004, je města, obce,
jejich asociace a twinningoví partneři, max.
však 50% (A 2 – 20 tis EUR., B 2 – 50 tis. EUR).

A) B)

uzávěrka 2.4.2004
uzávěrka 1.6.2004. Žadatel:

výše příspěvku

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

� Národní Phare 2002 „Podpora aktivního života seniorů“,
alokovaná částka 1,64 mil.EUR (cca 54 mil. Kč), projekty
zaměřené na 1) Zlepšení přístupu seniorů k informacím,
vzdělávání a komunikaci a zlepšení postoje společnosti
k seniorům a 2) Posílení sociálních a zdravotních služeb a lidské
důstojnosti seniorů,
NNO (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, církevní
právnická osoba), maximální 12 měsíců,

30 – 100 tis. EUR (max. 90% celkových
nákladů).

uzávěrka 10.5.2004, 16:00 hod., žadatel:

délka trvání projektu:
výše příspěvku:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

�

�

�

program podpory výzkumu a vývoje "Výzkumná centra",

program Podpora začínajících pracovníků výzkumu,

podrobné informace najdete na

uzávěrka 16.4.2004 12:00 hod.

uzávěrka 23.4.2004 12:00 hod.
http://www.msmt.cz/

_DOMEK/default.asp?CAI=2853.

6. Rámcový program Evropské Unie
pro vědu a výzkum

� kompletní přehled všech otevřených výzev je na
http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_open.cfm.

Ostatní

Interreg III C:
� Program zaměřený na meziregionální spolupráci –

vyhlášena 3. výzva pro předkládání projektů,
, bl ižš í informace k programu na

uzávěrka
30.4.2004
www.kpprojekt.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Programy podpor MSP:

Investiční grantové schéma Phare 2003

�

�

�

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 :

V letošním roce bude vyhlášené investiční grantové schéma
pro MSP, kde mohou podnikatelé žádat o dotaci na nákup
nového technologického vybavení, technologií, výrobních
zařízení, know-how nebo zavádění nových a řídících postupů
přispívajících k modernizaci, či rozvoj výrobních procesů.

MSP, s min. tříletou historií, účtující
v podvojném účetnictví, se sídlem v ČR, spadající do
vymezených OKEČ, s 10-250 zaměstnanci.
podle Regionální mapy intenzity např. pro region Jihozápad
(Jihočeský a Plzeňský kraj) 46%. Min. výše podpory/projekt
70 000 EUR max. výše podpory /projekt 300 000 EUR.

duben 2004

8
programů podpor MSP

www.cmzrb.cz

Žadatel:

Výše podpory:

Předpokládaný termín výzvy:
,

Státní fond životního prostředí (SFŽP ČR)

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 do 30.9.2004.
Bližší informace na stránkách www.sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí (MŽP ČR)

Program péče o krajinu pro rok 2004:
�

�

MŽP ČR stanovila pro rok 2004 ve Směrnici č.2/2004
podmínky pro podporu v rámci tohoto Programu, která
může dosahovat až 100%. Žádosti se přijímají do

Na zpracování dokumentace je možno požádat o příspěvek
z grantového schématu Jihočeského kraje nejpozději do

. Více na

30.6.2004.

31.3.2004 www.kraj-jihocesky.cz

S
po 1.4. 2004.

poleènost KP projekt s.r.o. nenese zodpovìdnost za pøípadné zmìny v termínech
a podmínkách uvedených programù, zveøejnìných

Jihočeský kraj
– Výzvy grantových programů (GP)

1) GP na podporu a rozvoj mikroregionálních seskupení

2) GP na podporu zpracování dokumentace pro žádosti SF
EU, příprava projektů !!!

3) GP na podporu systému EVVO v Jihočeském kraji
4) GP na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské

infrastruktury

17.5.2004

(určeno na zpracování , příp. aktualizaci rozvojové strategie
a programu rozvoje mikroregionu)

(1.výzva pro rok 2004 - určeno pro žádosti do SROP a OPPP)

Termíny pro předložení žádostí jsou
(GP vodohospodářská infrastruktura 14.5.2004).

Spoleènost KP projekt poskytuje poradenství
a zpracovává projekty do všechy výše uvedených programù.


