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Snažte se podpořit vzdělanost vašich lidí.
S tímto vzkazem pro jihočeské podniky a instituce
přijel v květnu na pozvání konzultantské firmy KP
projekt do Českých Budějovic bývalý poradce
irské vlády pro oblast rozvoje lidských zdrojů

. Právě Irsko se v minulosti intenzív-
ně věnovalo oblasti lidských zdrojů, která je podle
něho klíčová ve vztahu k podnikání i k rozvoji celé-
ho regionu.

sdělil Aidan Harte,
který byl v uplynulých letech poradcem irské vlády
a dnes je majitelem společnosti, věnující se rozvoji
malého a středního podnikání. V Irsku za posled-
ních 15 let kleslo procento nezaměstnaných
z původních 16 procent na současné 4,3 procen-
ta. Důvodem byly zejména vynaložení značných
investic do vzdělávání, rozvoj služeb a podpora

přílivu zahraničních investorů. Po vstupu do
Evropské unie tato země také vhodně využila nabí-
zenou podporu ze strukturálních fondů EU.

sdělil bývalý poradce irské vlády.
Irsko se dnes potýká s jiným problémem.

Výrazné zvýšení mezd, k němuž v zemi v uplynu-
lých letech došlo, totiž začíná působit firmám
nemalé problémy. Pro podnikatele začíná být
obtížné své zaměstnance vůbec zaplatit.
Minimální mzda je v této zemi v přepočtu 40 tisíc
korun za měsíc.

sdělila Pavla Koubová z KP projekt s.r.o.

Aidan Harte

„Malé firmy často přeceňují svémožnosti pod-
nikání a podceňují náklady. Manažeři mívají pro-
blém ohodnotit výkonnost svých aktivit a firmy
během svého růstu nejsou schopny vytvořit
dostatečné zázemí pro své zaměstnance. Čeští
podnikatelé také ještě nekladou dostatečný
důraz na prodej a marketing,“

„Pro
podporu rozvoje lidských zdrojů pro nás unie
vyčlenila podobnou částku jako například pro
Řecko a Portugalsko. My jsme ji však efektivněji
využili,“

„Česko má v současnosti mož-
nost využívat ke svému rozvoji v řadě oblastí
strukturální fondy Evropské unie. Naším cílem by
mělo být využít je také ve prospěch podnikání a
rozvoje lidských zdrojů, tak jako to udělalo kdysi
Irsko. Ačkoliv ne vše je samozřejmě přenositel-
né,“

info www.kpprojekt.cz

Od počátku letošního července mohou čeští podnikatelé před-
kládat své projekty do Operačního programu Průmysl a podnikání
(OPPP), který jim umožní čerpat finance ze strukturálních fondů
Evropské unie. Program,který byl vyhlášen 12. května a od 1. června
mají být k dispozici formuláře žádostí o finance z EU, je otevřen až
do roku 2006.

„Žádosti do tohoto programu budou přijímat regionální kance-
láře agentury CzechInvest průběžně od počátku letošního července
až do října 2006. Narozdíl od jiných operačních programů podnika-
telé nebudou muset sledovat konkrétní výzvy k podávání projektů,
ale své projekty mohou podávat průběžně během celého dvouleté-
ho období,“ uvedla Martina Štveráková z českobudějovické firmy KP
projekt s. r.o.

V rámci Operačního programu Průmysl a podnikání je k dispozi-
ci celkem 11 programů, které jsou většinou zaměřeny na podporu

malých a středních podniků.Do čtyř programů s názvy
a se mohou zapojit také

ostatní podniky, tedy i ty velké.
První program s názvem nabízí firmám dotace na

infrastrukturu pro průmyslový výzkum,vývoj a inovace,program
nabízí dotace na rozvoj podnikatelské infrastruktury, další pro-

gram s názvem se soustřeďuje na podporu
infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a nabí-
zejí dotace na rozvoj informačních a poradenských služeb.Ve všech
těchto programech se podnikatelé ucházejí o získání dotací. Na
zakládání a rozvoj malých a středních podniků se soustřeďují pro-
gramy a . Start a Kredit přitom
nabízejí firmám využití zvýhodněných úvěrů, prostřednictvím progra-
mů Rozvoj a Marketing lze získat dotace. Na podporu inovací výrob-
ků, technologií a služeb se orientuje program Inovace, který nabízí

podnikům dotace i úvěry. O dotace na snižování energetické náročnosti a
obnovitelné zdroje se lze ucházet prostřednictvím programů s názvy

a .
„Podnikatelé se v současnosti nejvíce zajímají o finanční podporu

výstavby výrobních hal a podobných aktivit. Upozorňujeme je však na to, že
možnosti jsou v tomto směru omezené a programovými prioritami je spíše
nákup technologií.Častým zklamáním bývá pro firmy také příliš vysoká mini-
mální výše projektu, která je u každého programu specifikována. Při vypra-
covávání projektu doporučuji také sledovat hodnotící kritéria programu,
která jsou také zveřejněna na internetových stránkách ministerstva průmys-
lu a obchodu ,“ sdělila Martina Štveráková.

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 rozvoj podnikatelského prostředí,
46 procent na zvýšení konkurenceschopnosti a 4 procenta má představo-

vat podpora v oblasti technické asistence.
OPPP je koncipován jako operační program
financovaný z jediného strukturálního fon-
du, a to z Evropského fondu regionálního
rozvoje (ERDF). Intenzita veřejné podpory
se pohybuje na úrovni 46 procent pro pod-
nikatele, což znamená, že zhruba polovinu
nákladů na realizaci jednotlivých priorit
směřujících do produktivního sektoru
budou pokrývat soukromé zdroje.Minister-
stvo se přitom na financování podnikání
v průmyslu a průmyslových službách, včet-
ně malého a středního podnikání, bude
podílet 87 milióny eur.

Školicí stře-
diska, Inovace, Klastry Prosperita

Prosperita
Rea-

lity
Školicí střediska

Klastry

Start, Kredit, Rozvoj Marketing

Úspo-
ry energie Obnovitelné zdroje

www.mpo.cz

Pro podnikatele je tu operační program

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) letos bude zjišťovat
u návštěvníků jižních Čech názory na služby v oblasti cestovního ruchu
v kraji. „Výsledky dotazníkového šetření se pak stanou podnětem pro
budoucí činnost a orientaci centrály,“ říká její ředitelka Jitka Fatková.

Centrála nově navrhla prezentaci kraje prostřednictvím konkrétních
témat, která lépe vystihují celoregionální turistickou nabídku. Jsou to
témata: cykloturistika, gastronomie, lázně, wellness, zdraví, památky
a historická sídla, pěší turistika, rodinná dovolená, zima. Tato nabídka,
která bude prezentována jak v propagačních materiálech, tak i na webu,
může pokrýt všechna čtyři roční období. Prostor k prezentaci navíc nezís-
kají pouze větší města, jak tomu bylo dříve zvykem, ale také menší obce,
které nabízejí třeba jen jednu turistickou atraktivitu například v podobě
zajímavé cyklistické trasy, která jimi prochází a podobně. Velký význam
přikládáme dvěma tématům - lyže a lázeňství, o nichž se stále více
v posledních měsících hovoří a mají z hlediska celého regionu velký
potenciál.

Letní sezónu jsme zahájili projektem s názvem „Jihočeské vítání léta
- otevření hlavní turistické sezóny 2004",který byl spolufinancován z pro-
gramu Evropské unie Phare CBC.V období 30.4. - 16.5.byla v rámci pro-
jektu v sedmi jihočeských městech zahájena s bohatým kulturním progra-
mem letní sezóna.V příštím roce bychom tento projekt chtěli zrealizovat
znovu, tentokrát ve větším počtu jihočeských měst. Letos se více než na
novinky chceme zaměřit na získávání informací a názorů návštěvníků
Jihočeského kraje. Zajímá nás jejich pohled na dostupnost informací, kva-
litu poskytovaných služeb v oblasti turismu. K tomuto účelu jsme vytvořili
dotazník, který je k dispozici například v jihočeských informačních cen-
trech a hotelových recepcích. Rádi bychom získali alespoň 800 - 1000
vyplněných dotazníků. Zpracované informace budou podnětem pro naši
další činnost.

Pokud mluvíme o nových projektech,
musíme zmínit dva produkty, jejichž reali-
zaci zahájíme v letošním roce. Jedná se
o budování pivních stezek a rozvoj golfu.
Oba produkty budeme realizovat ve spo-
lupráci s Horními Rakousy, na jejichž
současnou nabídku naše aktivity naváží.
Na projekt pivní stezky jsme již získali fina-
nční prostředky z grantového programu
Jihočeského kraje, na realizaci produktu
golf budeme žádat o prostředky z progra-
mu EU Phare. Produkty by ve svém
důsledku měly vést k prodloužení délky
rekreačních pobytů v Jihočeském kraji, ke
zvýšení příjmů z cestovního ruchu
a k využití období mimo hlavní letní sezó-
nu. Pokud připojíme k nabídce turistické-
ho vyžití například i návštěvu golfového
hřiště v Rakousku, dosáhneme výše zmí-
něných cílů snáze.

Jihočeský kraj se dlouhodobě věnuje rozvoji cestovního
ruchu a jeho cílem je přilákat návštěvníky na území regionu
nejen v létě, ale také v zimě. Jaké aktivity pro vytvoření celo-
roční turistické sezóny Jihočeská centrála cestovního ruchu
podniká?

V uplynulých týdnech začala letní turistická sezóna. S jaký-
mi novinkami pro její zpestření přicházíte?

Centrála se podle vašich slov
začíná orientovat na řadu oblastí
v rámci turismu. Souvisí nové pro-
jekty nějakým způsobem také
s nedávným rozšířením Evropské
unie a otevřením hranic?

Centrála zpestřuje nabídku služeb pro turisty

Vzdělávejte své pracovníky, radil Jihočechům irský poradce

„Vítejte sousedé!“ – „Willkommen Nachbar!“

„Willkommen Nachbar!“

Willkommen
Nachbar - Vítejte sousedé

„Willkommen Nachbar“

„Willkommen Nachbar“

Willkommen Nachbar
Willkommen Nachbar

Sto-
jany s takovými nápisy už několik týdnů čekají na české hosty
na hraničních přechodech Česka a Rakouska. Instalace stojanů
je součástí stejnojmenného projektu, který přispívá tomu, aby
se čeští hosté cítili v Rakousku vítáni.

Stojany mají české návštěv-
níky nejen přivítat. Jejich účelem je i nabídnout různé informa-
ce o regionu v českém jazyce. Stojany doplňuje leták, který čes-
kým hostům vysvětluje podstatu akce, jejíž cílem je podpořit
rozvoj turistického ruchu. „Do akce ´Vítejte sousedé´ se zapoji-
la i gastronomická zařízení. Každá restaurace, která předloží
hostům jídelní lístek v češtině nebo její obsluha dokáže ale-
spoň částečně komunikovat česky, získává logo

. Čeští turisté mohou dnes už na
hranicích s Rakouskem získat seznam restaurací a obchodů,
v nichž se domluví ve svém rodném jazyce," uvedla Pavla Kou-
bová ze společnosti KP projekt, která akci v České republice,
zejména v Jihočeském kraji, podporuje.

Idea akce se zrodila vloni na
podzim jako společný projekt Přeshraničních impulzních cen-
ter, takzvaných GIZů v regionuWaldviertel, ve spolupráci s hos-
podářskými komorami a dalšími partnery z Česka i Rakouska.
Projekt umožňuje českým a slovenským hostům v dolnora-
kouském příhraničním regionu komunikaci v jejich rodném jazy-
ce, a tím deklaruje vstřícnost k jejich pobytu v Rakousku. Pro-
vozy a obce označené musejí spl-
nit určitá kritéria této intenzivnější vstřícnosti vůči sousedům,

jako například nabízet jídelní lístky v českém nebo slovenském
jazyce,nabízet v těchto jazycích informace o regionech,obcích,
jejich provozech.Ve Waldviertelu existuje v současnosti asi 30

provozů v oblasti gastronomie. První
obce obdržely certifikáty letos

v dubnu v Heidenreichsteinu od zemské radní, paní Mikl Leit-
ner.„Mezi rakouskými podnikateli je o členství v projektu `Vítá-
me Vás, sousedé' velký zájem a někteří z nich dokonce začali
posílat své zaměstnance do kurzů češtiny,“ sdělila Pavla Kou-
bová. Aktivita zahraničních podnikatelů podle ní není nijak
zvláštní, protože reaguje na trend vzrůstajícího počtu českých
návštěvníků v rakouských turistických střediscích. „Vloni se
například průměrná délka rekreačního pobytu českého turisty
v Rakousku pohybovala kolem čtyř dní i s využitím veškerých
hotelových a restauračních služeb. Rakušané vědí, že Češi jsou
pro ně v tomto směru perspektivními zákazníky služeb cestov-
ního ruchu,“ doplnila Koubová.

Na české straně pracuje v současné době na podobném
projektu například Jihočeská centrála cestovního ruchu spo-
lečně s dalšími subjekty. Vzhledem k tomu, že dvojjazyčně
tištěné materiály nebo jídelní lístky v jižních Čechách existují již
delší dobu, v současné době se pracuje na vytvoření dvojjazyč-
ných česko-německých letáků a propagačních materiálů, které
zmapují turisticky nejatraktivnější místa příhraničí. Jejich
součástí budou tipy na celodenní výlety do cílových míst jižních
Čech a Waldviertelu v přeshraničním území do vzdálenosti asi
30 kilometrů od hranic.Prospekty budou také obsahovat dopo-
ručené služby - ubytování, stravování, doprava, informace,
doporučené výletní okruhy, případně další informace důležité
pro turisty. Distribuovány budou například prostřednictvím
informačních středisek, cestovních kanceláří, hotelových
recepcí v Čechách i Rakousku.

Rakousko volá: Vítejte sousedé

Ochutnejte jižní Čechy
Explore South Bohemia

Genießen Sie einmal Südböhmen
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info
Spoleènost KP projekt poskytuje poradenství
a zpracovává projekty do všech výše uvedených programù.

1. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

2. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

3. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

4. ČMZRB a.s.

5. Ministerstvo životního prostředí ČR

6. Ministerstvo dopravy ČR

7. Ministerstvo zemědělství ČR

8. Státní fond životního prostředí ČR (SFŹP)

9. 6. Rámcový program Evropské unie pro vědu a výzkum

10. Jihočeský kraj
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Na stejné adrese získáte informace k aktuálně vyhlášeným výzvám v rámci SROP.

Phare CBC
žadatel

výše příspěvku 1 – 50 tis. EUR (doporučená výše uzávěrka 29.6.2004, 16:00
výše příspěvku žadatel:

uzávěrka 8.7.2004, 16:00
výše příspěvku žadatel

uzávěrka 3.8.2004, 16:00
výše příspěvku žadatel

uzávěrka 5.8.2004, 16:00
výše příspěvku žadatel

uzávěrka 8.7.2004, 16:00
výše příspěvku žadatel

uzávěrka 3.8.2004, 16:00
výše příspěvku žadatel

uzávěrka 3.8.2004, 16:00
výše příspěvku žadatel

uzávěrka 8.7.2004, 16:00
Národní Phare 2003:

uzávěrka 4.6.2004 do 16:00 hod
žadatel výše příspěvku

uzávěrka 29.7.2004,16:00
Společný regionální operační program:

30.7.2004

Phare 2003

Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Od června

Phare 2003
5.8.2004

Operační program Průmysl a podnikání

průběžně od 1.7.2004 až do října 2006

Výzkum a vývoj
.

25.6.2004.

Programy podpor MSP

Operační program Infrastruktura
priorita 3

26. 5. 2004 do 30. 7. 2004

Program péče o krajinu pro rok 2004

30.6.2004

Operační program Infrastruktura
priority 1-

a 2-
26. 6. 2004 do 30.9.2006

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
e) stroje pro zemědělskou výrobu pozemkové úpravy

25.6.2004 ve 12:00 hod

Podpory ze SFŽP ČR

30.9.2004

50%, max. 3 mil. Kč

:
Společný fond malých projektů 2002 a 2003  česko-rakouské i česko-německé příhraničí, : města, obce, kraje, nestátní neziskové organizace (NNO),

10 tis. ), žadatel min. 10% (doporučené spolufinancování min. 25%),
Grantové schéma (GS) na podporu dopravní infrastruktury na česko-rakouském příhraničí, 50 – 225 tis. EUR, města, obce, NNO

GS pro rozvoj přeshraničních sítí a lidských zdrojů na česko-rakouském příhraničí, : 50 – 300 tis. EUR, : města, obce, NNO,

GS pro udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí na česko-rakouském příhraničí, : 50 – 300 tis. EUR, : města, obce, NNO,

GS na podporu hospodářského rozvoje a lidských zdrojů na česko-německém příhraniční, : 50 – 225 tis. EUR, : města, obce, NNO,

GS pro životní prostředí a udržitelný rozvoj na česko-německém příhraničí, : 50 – 300 tis. EUR, : města, obce, NNO,

GS pro rozvoj dopravní infrastruktury na česko-německém příhraniční, : 50 – 300 tis. EUR, : města, obce, NNO,

GS pro ochranu životního prostředí a regionální rozvoj na česko-německém příhraničí, : 50 – 225 tis. EUR, : města, obce, NNO,

Národní program Phare 2003 (část II) - Grantové schéma pro kofinancování účasti českých partnerů v Interregu IIIB CADSES/Interregu IIIC,

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

Je vyhlášena k předkládání projektů v rámci SROP - výzva je zaměřena na projekty týkající se nadregionálních služeb cestovního ruchu a nadregionální
infrastruktury cestovního ruchu, termín pro předkládání žádostí je do . Více informací na www.strukturalni-fondy.cz

budou zveřejňovány výzvy k předkládání grantových schémat a projektů k OP RLZ na www.esfcr.cz

Program TECHNOLOGIE je určen pro MSP na nákup technologií, know-how a certifikaci, žádosti se přijímají na CzechInvestu v Praze do .
Program PORADENSTVÍ, kde budou moci MSP čerpat 50% dotace na poradenství a vzdělávání (od 1.-2.Q 2004 do roku 2006) prostřednictvím vybraných subjektů
(výběrové řízení proběhne v roce 2004).

12.5.2004 bylo zveřejněno všech Operačního programu Průmysl a podnikání. Potřebné informace naleznete na www.mpo.cz. Žádosti se přijímají
na:

regionálních kancelářích CzechInvestu (programy PROSPERITA, REALITY, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA, KLASTRY, ROZVOJ, INOVACE, MARKETING, ÚSPORY ENERGIE,
OBNOVITELNÉ ZDROJE)
RPIC, BIC (žádosti programu KREDIT, ale pouze pro zvýhodněné úvěry do 2 mil.Kč)
pobočkách ČMZRB,a.s. (program KREDIT  ostatní dva typy úvěrů, START)

MPO ČR vypsalo v dubnu výzvy k předkládání projektů do tří programů výzkumu a vývoje na rok 2005. Jedná se o programy: POKROK, TANDEM a IMPULS Termín
uzávěrky je Více na www.mpo.cz

:

Podrobné informace k těmto změnám naleznete na www.cmzrb.cz. Ostatní programy ČMZRB a.s. zůstávají pro letošní rok nadále platné.
Poznámka: všechny programy OPPP je možné kombinovat pouze s programem ZÁRUKA.

MŽP ČR vyhlásil prostřednictvím SFŽP pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v oblasti ŽP - Zlepšení environmentální infrastruktury.
Žádosti o podporu je možno podávat od , a to prostřednictvím internetových stránek http://zadosti.sfzp.cz, kde naleznete i přesné
pokyny k vyplnění a podání žádostí.

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

.

MD ČR vyhlásilo pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v oblasti doprava - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu
Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí.

Žádosti o podporu je možno podávat od více na http://www.mdcr.cz/cz/index03.htm.

příjmů žádostí pro podopatření 1.1.1., investiční záměr , dále opatření 2.1.1., . Uzávěrka
. (žádosti se mohou předkládat od 31.5.2004). Více informací na www.strukturalni-fondy.cz nebo na www.szif.cz

:
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 do programů v rámci přílohy II. se přijímají průběžně do , v rámci přílohy I. průběžně celý rok.
V souvislosti s vyhlášením prvních výzev OP Infrastruktura poskytuje SFŽP také dotaci na zpracování projektové dokumentace pro investiční projekty předkládané
do OP Infrastruktura. Dotace ve výši , bude poskytnuta až po úspěšné realizaci projektu.
Bližší informace na stránkách www.sfzp.cz

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

Jihočeský kraj nabízí podnikatelům do 50 zaměstnanců zvýhodněný úvěr až do výše 300 tis. Kč. Žádosti se přijímají průběžně nejpozději do 31.12.2006.
Vyhlášená grantová schémata jsou zveřejňována na www.kraj-jihocesky.cz

1.výzva

11 programů

1. výzvu

výzvy

1.kolo

Program Phare 2003 Rozvoj lidských zdrojů je přípravou projektů na OP Rozvoj lidských zdrojů, který byl vyhlášen na konci května 2004. Konkrétně se jedná o
přípravu na Posílení aktivní politiky zaměstnanosti a Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením, kde jsou termíny
uzavírek: pro opatření 1.1 do pro opatření 2.1 do Více na www.nvf.cz

MSP mohou v průběhu roku 2004 předkládat projekty do . Od dochází ke změnám podmínek u programu Kredit a START,
které přechází do „režimu“ OPPP (viz MPO ČR). ČMZRB se bude i dále podílet na realizaci těchto programů (role hodnotitele).
Dalším programem OPPP, kde se bude ČMZRB podílet na realizaci je program INOVACE, když budou MSP žádat o zvýhodněný úvěr.

opatření 1.1 opatření 2.1
9.8.2004, 30.6.2004.

8 programů podpor MSP 1.7.2004

Společnost KP projekt s.r.o. nenese zodpovědnost za případné změny v termínech a podmínkách uvedených programů, zveřejněných po 1.6.2004.
Informace nejsou vyčerpávající, více získáte na info@kpprojekt.cz.
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