české vydání

Jihočeši se v podpůrných programech už téměř orientují
První výzvy k předkládání projektů
do podpůrných programů jsou za
námi. Koncem července byla například uzavřena výzva ke Společnému
regionálnímu operačnímu programu
(SROP), skončily také výzvy k programu PHARE. Otevřeno bylo naopak
několik dalších operačních programů,
například Operační program Průmysl
a podnikání (OPPP). O dosavadních
zkušenostech s předkládáním projektů a žádostí o dotace z evropských
fondů hovořili projektoví manažeři
poradenské firmy KP projekt s. r. o.
Martina Štveráková a Martin Rybář.
O podporu jakých projektů
žádali Jihočeši nejvíce?
Martin Rybář: U Společného regionálního operačního programu byl
podobně jako v jiných krajích České
republiky zájem především o podporu
projektů v cestovním ruchu a o podporu infrastruktury lidských zdrojů.
Martina Štveráková: Od července začali podnikatelé podávat
žádosti do Operačního programu Průmysl a podnikání. Nejvíce žádostí bylo
zaregistrováno u programu Rozvoj,
který je poměrně tématicky široký
a nejvíce odpovídá investičním
záměrům podnikatelů.
Velká poptávka ze strany firem byla
také po programech Marketing a Inovace. Důvodem nižšího počtu odevzdaných žádostí u ostatních programů
bude nejspíš i větší náročnost zpracování žádostí, které jsou v těchto případech komplikovanější a vyžadují více
času. Na začátku srpna byl také
ukončen příjem žádostí do programu
Technologie v rámci PHARE 2003,
který byl zaměřen na pořízení nových
technologií a certifikaci ISO. Také

o tento program měli podnikatelé
zájem. V současné době je proces
vyhodnocení tohoto programu pozastaven v souvislosti s dočasným
plošným pozastavením všech programů PHARE pro Českou republiku.
Neznamená to samozřejmě zrušení
dotačního programu, ale bohužel
dojde k posunu rozhodnutí o výběru
vhodných projektů, a tím i posunu
jejich realizace.
Jakých chyb se žadatelé dopouštěli v největší míře?
Martina Štveráková: Podnikatelé
často podceňují formální náležitosti
žádostí a příloh. V rámci OPPP byly
tyto formální náležitosti popsány
dosti roztříštěně v několika dokumentech, ale nyní je na webových stránkách
Ministerstva
průmyslu
a obchodu ČR zveřejněna aktualizovaná příručka pro žadatele, kde lze
získat potřebné informace.
Domníváte se, že jihočeské projekty mají šanci na úspěch při
hodnocení?
Martin Rybář: V rámci SROP
nesoutěží jihočeské projekty s jinými
kraji kromě kraje Plzeňského, ve
kterém však bylo předloženo vůbec
nejméně žádostí o dotace - pouze
šest. To se sice jeví jako zdánlivá
výhoda pro Jihočeský kraj, kde se
naopak zrodilo nejvíce projektů
v rámci celé ČR, může to však zkomplikovat jednání Regionální rady soudržnosti, která společně za oba kraje
úspěšné projekty vybírá.
Už je povědomí o podpůrných
programech EU dostatečně rozšířeno?
Martin Rybář: V oblasti veřejné
správy, podnikatelů i neziskových

V Jihočeském kraji
se zrodilo nejvíce projektů
V Jihočeském kraji se zrodilo nejvíce projektů ze všech českých
regionů, které jsou součástí žádostí
podaných do Společného regionálního operačního programu (SROP).
Vyplývá to z hodnocení první výzvy
programu, která byla uzavřena
koncem července. Nejrůznější jihočeské subjekty podaly do Společného regionálního operačního programu celkem 44 žádostí o dotace
ze strukturálních fondů Evropské
unie. Tohoto čísla nedosáhl žádný
jiný kraj.
„Žádosti Jihočechů směřovaly do
opatření s názvy Infrastruktura pro

rozvoj lidských zdrojů v regionech,
Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech, Rozvoj
regionální dopravní infrastruktury,
Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech a Podpora regionální a místní
infrastruktury cestovního ruchu.
Pokud budou tyto žádosti úspěšné,
můžeme se v kraji dočkat dotací
právě to těchto zmíněných oblastí,“
uvedla Pavla Koubová, ředitelka
firmy KP projekt, která zpracovává
projekty.

organizací je již problematika strukturálních fondů dobře známa. Samozřejmě informovanost je případ od
případu různá.
Martina Štveráková: Podnikatelé
rozhodně o možnostech využití strukturálních fondů slyšeli, ale problém
vidím v tom, že se ve velkém množství
programů na první pohled nezorientují a mnohé odradí pročítání řady
dokumentů, které je nutné k získání
informací. Pro první orientaci v možnostech čerpání podpory Evropské
unie doporučujeme zejména stránky
agentury CzechInvest a pro podrobnější informace stránky ministerstva
průmyslu a obchodu. Důležité je, aby
si žadatelé při přípravě projektu hlídali
aktuálnost doplňujících dokumentů
k charakteristice programu. Například
u Operačního programu Průmysl
a podnikání došlo od jeho vyhlášení
již dvakrát k průřezovým aktualizacím
různých dokumentů a bohužel na
webových stránkách není tato informace vždy na první pohled zřejmá.
Tedy i v případě, že si projekt zpracovává podnikatel sám, je dobré konzul-

tovat jej s poradenskou firmou, která
tyto změny průběžně sleduje.
Jaké programové výzvy nás do
konce letošního roku ještě
čekají?
Martin Rybář: V rámci SROP se
připravují výzvy k podávání žádostí do
grantových schémat. Jedná se o zjednodušený systém podpory většího
množství menších projektů. Administrátorem grantových sché-mat bude
Oddělení projektového řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje. (Pozn.
red.: v tomto vydání KP Info je
podrobnější
popis
grantových
schémat.)
Martina Štveráková: Žádosti do
OPPP se přijímají průběžně a ve třetím
čtvrtletí nebo na konci letošního roku
můžeme očekávat určité změny
v podmínkách programů. Již nyní se
diskutuje o možnosti změny podmínek pro program Rozvoj.

Unie podporuje spolupráci
se zahraničím

Jihočeši již mohou usilovat
o finance z programu INTERREG
III A, prostřednictvím nějž jsou
podporovány projekty přeshraniční spolupráce. Program je
určen zejména krajům, obcím,
svazkům obcí, neziskovým organizacím, ale i podnikatelskému
sektoru, který se do programu
může zapojit například prostřednictvím Jihočeské hospodářské komory.
INTERREG je jednou z iniciativ
Evropské unie, která se zaměřuje na
podporu spolupráce mezi regiony
a řešení specifických problémů regionálního rozvoje. Česká republika
má v rámci tohoto programu
v období let 2004 až 2006 k dispozici téměř 70 miliónů eur.
Iniciativa INTERREG III zahrnuje tři
směry:
směr A - přeshraniční spolupráci,
směr B - nadnárodní spolupráci a
směr C - meziregionální spolupráci.

Nejvíce finančních prostředků je
přitom určeno na přeshraniční spolupráci. V období let 2004 až 2006
bude na projekty přeshraniční spolupráce na česko-rakouském příhraničí vyčleněno 11 miliónů eur, na
česko-bavorském příhraničí 8,6
miliónu eur.
„Na česko-rakouské hranici program zpřístupní finance z evropských fondů například na rozvoj
hospodářských lokalit a infrastruktury pro ekonomický sektor v příhraničí, podpoří přeshraniční spolupráci mezi podniky, cestovní ruch,
dopravní infrastrukturu, informační
a komunikační technologie, rozvoj
trhu práce nebo například opatření
na ochranu přírody a životního prostředí. Na česko-bavorské hranici se
zaměřuje například na hospodářskou spolupráci, turistiku a volný
čas, dopravu, územní plánování
a rozvoj venkova nebo na odborné
či všeobecné vzdělávání,“ uvedl
Mirek Kotoun, projektový manažer
společnosti KP projekt s.r.o.
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Pokles porodnosti a zvýšení podílů
osob v důchodovém věku ve vyspělých ekonomických zemích s sebou
přináší nový trend počátku 21. století: aktivní generaci 50 plus.
Seniorský věk přestává být
obdobím útlumu a řada lidí se začíná
teprve po padesátce plně věnovat
aktivitám jako je sport a cestování.
„Zvyšuje se sebevědomí a sebeúcta starší generace. Ze zapojení

s o u č a s n o s t i :

seniorů do studia na Univerzitě třetího věku vyplývá, že se tito lidé snaží
stále více vzdělávat,“ uvedla zástupkyně vedoucího Katedry klinických
oborů Zdravotně sociální fakulty
Jihočeské univerzity Petra Zimmelová. Podle ní se kvůli klesající porodnosti také vytrácí klasická seniorská
role prarodičů a zintenzivňuje se
rodinný život, takže v budoucnu
budou běžné tří až čtyřgenerační

g e n e r a c e

rodiny, kde senioři budou zastávat
roli aktivního člena plně se podílejícího na rodinném životě.
Odborníci předpokládají, že se
u generace 50 plus bude nadále snižovat ekonomická závislost na státu.
„Již dnes je jisté, že se zvýší počet
ekonomicky samostatných seniorů.
Ti navíc budou dominantní věkovou
skupinou v zemích Evropské unie,
k čemuž nyní směřují,“ řekla Petra
Zimmelová. Podle ní je změna v chování starší populace znát například
i v její náročnosti na služby. „Jsou to
nároční klienti, kteří chtějí odpovídající služby,“ sdělila.
Problematika seniorů se stává
středem zájmu také mezinárodní
zdravotnické organizace WHO. Ta
v rámci programu „Zdraví 21“ podporuje zdravé stárnutí v 21. století.
„Už dnes má obrovský pokrok medicíny podíl na prodloužení věku lidí
s dobrým zdravotním stavem. Nové

5 0

p l u s

postupy v medicíně, jako například
kloubní náhrady nebo zobrazovací
metody, dovolují diagnostikování
a léčbu onemocnění takovým způsobem, že následná rehabilitace vrací
seniora zpět do domácího prostředí
i k jeho obvyklým aktivitám. Také
jsou významně omezeny škodlivé
jevy, které zkracují život člověka, jako
jsou kouření, špatné stravovací
návyky a málo pohybu,“ doplnila
Petra Zimmelová.
Těmto a dalším tématům se bude
věnovat konference s názvem Generace 50 plus v České republice, která
se uskuteční 21. října 2004 v Třeboni.
Záštitu nad konferencí převzal RNDr.
Jan Zahradník, hejtman Jihočeského
kraje, a Prof. RNDr. Václav Bůžek,
CSc., rektor Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.

Otáčivé hlediště čeká rekonstrukce

Pravděpodobně
už
příští
sezónu bude mít otáčivé divadlo
v Týně nad Vltavou „nový
kabát“. Divadlo, které bylo
postaveno před více než dvaceti
lety, je v současnosti v kritickém
stavu a čeká jej rekonstrukce za
zhruba 13 miliónů korun.
„V kritickém stavu jsou například
konstrukční a pojezdové části otáčivého hlediště a opláštění, do divadla
začíná zatékat. Proto jsme požádali

o stavební povolení na komplexní
rekonstrukci objektu, jak nám doporučil projektant - Atelier 8000,
a kterou bychom chtěli dokončit
ještě do začátku příští sezóny,“ uvedl
Ivan Sýkora, jednatel divadelní společnosti Vltavan, která objekt vlastní.
Občanské sdružení DS Vltavan si
nechalo zpracovat studii na rekonstrukci otáčivého hlediště. Návrh
počítá v první etapě se stavbou vlastního hlediště za více než deset

miliónů korun, ve druhé fázi pak se
zastřešením objektu, které bude stát
přibližně dva milióny korun.
V konečné etapě pak chce na doporučení a žádost Města Týn nad
Vltavou sdružení nově oplotit
městský park, v němž divadlo stojí,
který se v budoucnu má stát jakýmsi
kulturně-turistickým centrem. „Na
rekonstrukci otáčivého hlediště se
snažíme získat dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního
operačního programu. Na přípravu
žádosti a projektu jsme již získali
grant od Jihočeského kraje ve výši
téměř 700 tisíc korun. Zásluhu na
tom má společnost KP projekt, která
pro nás pro podporu z kraje zpracovala žádost a již připravila a podala
i samotnou žádost do Společného
regionálního
operačního
programu,“ upřesnil Sýkora.
Otáčivé hlediště v Týně nad
Vltavou bylo postaveno v roce 1983
na počest stého výročí znovuotevření
Národního divadla. Je umístěno
v Bedřichových sadech na místě stře-

dověkého hradu. Bylo vybudováno
za necelé dva měsíce s kapacitou
220 diváků, v červenci byly zahájeny
práce, již v září se zde hrál Tylův
„Strakonický dudák“.
Od zahájení činnosti do září roku
2001 se zde odehrálo 23 inscenací
s 525 představeními a více něž 100
tisíci diváky. Po Tylově „Strakonickém dudákovi“ se zde vystřídaly
například Goldoniho „Poprask na
laguně a Benátská Maškaráda“, dvakrát Jiráskova „Lucerna“, Klicperův
„Ženský boj“, veselohra režiséra
Jana Humheje „Podskalští voraři
aneb vstávej má milá“, Tylova „Lesní
panna aneb cesta do Ameriky“,
Drdovy „Dalskabáty hříšná ves aneb
Zapomenutý čert“ rovněž dvakrát,
Shakespearovy „Veselé paničky
winsdorské“, Brdečkův „Limonádový Joe“, Herrmanův „Otec Kondelík a ženich Vejvara“, Klicperův
„Hadrián z Římsů“ a další.

Multitrénink podpoří vzdělanost v kraji
V Českých Budějovicích se
bude konat akce s názvem Multitrénink Labyrint, v rámci níž proběhne v jednom dni několik
vzdělávacích kurzů pro širokou
veřejnost.
Akce je připravena na 8. října
v prostorách českobudějovického
Středního odborného učiliště dopravního a technického a Střední
odborné školy automobilní. České
Budějovice se tak stanou vedle Prahy,
Liberce a Ostravy dalším českým
městem, v němž se vzdělávací akce
tak velkého rozsahu bude konat.
Cílem projektu Labyrint, jehož
organizátorem je Česká společnost
pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ), je

představit odborné veřejnosti vzdělávání jako celoživotní proces, do kterého se každý z nás může kdykoliv
zapojit. „V rámci Multitréninku proběhne na jednom místě mnoho
vzdělávacích kurzů pro všechny, kteří
projeví zájem se vzdělávat. Vzdělávací společnosti, které se do tohoto
projektu přihlásí, mohou praktickým
způsobem ukázat celou škálu možností dalšího vzdělávání a rozvoje. Na
druhé straně účastníci, kteří absolvují
dva tréninky, si mohou udělat přehled o nabídce a kvalitě vzdělávání
v kraji i celé České republice,“ uvedla
Pavla Koubová, ředitelka firmy KP
projekt, která se podílí na organizaci
akce. V rámci Multitréninku podle ní

také proběhne setkání jihočeských
personalistů.
Podle odborníků na oblast rozvoje
lidských zdrojů pomůže projekt Multitrénink významně podpořit vzdělávání
v Jihočeském kraji. „Firmy i instituce
v regionu v posledních měsících projevují velký zájem o vzdělávání svých
pracovníků. Přestože v celé České
republice působí desítky vzdělávacích
společností, podnikatelé často nevědí
o ucelené nabídce jejich služeb, prostřednictvím níž by si mohli zvolit ty
služby, které budou nejlépe odpovídat
jejich představám a potřebám,“ řekla
vedoucí oddělení rozvoje lidských
zdrojů Jihočeské hospodářské komory
(JHK) Eva Rufferová.

Projekt Multitrénink bude součástí
Týdne vzdělávání v Jihočeském
kraji, který pořádá Rada pro rozvoj
lidských zdrojů Jihočeského kraje.
Týden vzdělávání začne 5. října
výstavou Vzdělávání a řemeslo, bude
pokračovat 6. října jednáním Rady
pro rozvoj lidských zdrojů a v následujících dvou dnech bude pokračovat konferencí „Lidské zdroje předpoklad rozvoje Jihočeského
kraje“, která se uskuteční v českobudějovickém hotelu Gomel, a již zmíněným projektem Multitrénink.

Do programu Rozvoj přichází více žádostí než se čekalo
Ačkoli zatím přišly do agentury
CzechInvest necelé dvě stovky žádostí
o peníze ze strukturálních fondů
Evropské unie v rámci Operačního
programu Průmysl a podnikání
(OPPP), už nyní je ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) jasné, že
bude zřejmě nutné změnit přístup
k přidělování dotací. Většina žadatelů
totiž chce peníze čerpat z jednoho
zdroje - programu Rozvoj, kde je však
k dispozici pouze 12 miliónů eur.
Vedení MPO začalo zvažovat, zda by
nebylo vhodné přesunout peníze
v rámci jednotlivých programů. Další
možností, kterou ministerstvo nevylučuje, je zpřísnění podmínek, a tím
i omezení počtu projektů v této
oblasti.
Čeští podnikatelé, včetně firem se
zahraniční účastí, mohou předkládat
své projekty do Operačního programu
Průmysl a podnikání (OPPP), který jim
umožní čerpat finance ze strukturálních fondů Evropské unie, od počátku
letošního července. Program, který byl
vyhlášen 12. května je otevřen až do
roku 2006. „Žádosti do tohoto programu budou přijímat regionální kanceláře agentury CzechInvest průběžně
až do října 2006. Narozdíl od jiných
operačních programů podnikatelé
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nebudou muset sledovat konkrétní
výzvy k podávání projektů, ale své
projekty mohou podávat průběžně
během celého dvouletého období,“
uvedla Martina Štveráková z firmy KP
projekt s. r. o.
V rámci Operačního programu Průmysl a podnikání je k dispozici celkem
11 programů, které jsou většinou
zaměřeny na podporu malých a středních podniků. Do čtyř programů
s názvy Školicí střediska, Inovace,
Klastry a Prosperita se mohou zapojit
také ostatní podniky, tedy i ty velké.
První program s názvem Prosperita
nabízí firmám dotace na infrastrukturu pro průmyslový výzkum, vývoj
a inovace, program Reality nabízí
dotace na rozvoj podnikatelské infrastruktury, další program s názvem
Školicí střediska se soustřeďuje na
podporu infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a Klastry
nabízejí 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 programy Start, Kredit,
Rozvoj a Marketing. Start a Kredit
přitom nabízejí firmám využití zvýhodněných úvěrů, prostřednictvím pro-
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gramů Rozvoj a Marketing lze získat
dotace. Na podporu inovací výrobků,
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 Úspory energie
a Obnovitelné zdroje.
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

předkládání

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

projektů

-

výběr:

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR)
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
n Dne 28. května 2004 byl Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR slavnostně vyhlášen Operační program Rozvoj lidských zdrojů. V návaznosti na toto
oficiální zahájení programu, vyzval Řídící orgán OP RLZ ke dni 16.8.2004 některé subjekty implementační struktury na úrovni zprostředkujících subjektů
(Nadace rozvoje občanské společnosti - NROS, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Správa služeb zaměstnanosti) a konečných příjemců bez
stanoveného zprostředkujícího subjektu (Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
k předkládání návrhů grantových schémat, národních a systémových projektů.
n Bližší informace k OP RLZ a výzvě pro partnery v implementační struktuře na www.esfcr.cz. Další výzvy se předpokládají v září/říjnu a budou zveřejněny
na těchto stránkách v sekci "VÝZVY".
Iniciativa Společenství EQUAL - II.výzva
n V srpnu byl vyhlášen Program Iniciativy Společenství EQUAL a žadatelé mohou začít předkládat své žádosti o grant. Ty musejí být doručeny na adresu
Národního vzdělávací fondu, o.p.s., nejpozději do 30. září v 17.00 hodin. Výzva je určena pro celé území ČR včetně Hl. města Prahy, pro které je
snížena míra podpory.
n Podrobné informace o předkládání žádostí včetně formulářů naleznete na www.equalcr.cz.
2. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR)
Operační program Průmysl a podnikání (OPPP)
n Největší zájem ze strany žadatelů je zatím o programy Rozvoj, Marketing a Inovace. Na stránkách www.mpo.cz (sekce Evropská unie - Strukturální fondy
EU) průběžně dochází k aktualizaci podmínek a pokynů k programům, proto doporučujeme sledovat tyto stránky průběžně.
n Od července je na stránkách www.czechinvest.cz zveřejněn program pro předběžné ohodnocení žadatele z hlediska finančního zdraví - jedná o tzv.
prescoring. Výsledek prescoringu je nezávazný a má pouze informativní a indikativní charakter pro žadatele.
n Žádosti do všech 11 programů se přijímají průběžně od 1.7.2004 až do října 2006 na:
o regionálních kancelářích CzechInvestu (programy PROSPERITA, REALITY, ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA, KLASTRY, ROZVOJ, INOVACE, MARKETING,
ÚSPORY ENERGIE, OBNOVITELNÉ ZDROJE)
o RPIC, BIC (žádosti programu KREDIT, ale pouze pro zvýhodněné úvěry do 2 mil.Kč)
o pobočkách ČMZRB a.s. (program KREDIT - ostatní dva typy úvěrů, START)
Standard rozvoje lidských zdrojů v podnicích
n V rámci tohoto pilotního programu bude CzechInvest v České republice zavádět standard Investors in People (IIP) - nejrozšířenější systém mapující
lidské zdroje na světě.
Uvedený pilotní program má (v rámci Phare 2002) ověřit použitelnost standardu IIP v podmínkách ČR. Zúčastní se ho skupina zhruba 15 malých a
středních podniků, které získají speciální poradenství, volný vstup na odborné semináře a prostředky na provedení vstupní analýzy a závěrečného auditu,
které jsou pro získání osvědčení IIP nezbytné.
n V další fázi budou vyškoleni čeští poradci a auditoři, postupně se bude budovat infrastruktura pro IIP v ČR, tzv. centra kvality. Na konci pilotní fáze,
která potrvá až do konce roku 2005, bude moci ČR obdržet plnou licenci na aplikaci standardu IIP. Celý tento systém pak bude zcela otevřený, takže
se do něj bude moci zapojit každý, kdo splní obecné podmínky. Více na www.czechinvest.cz.
3. ČMZRB a.s.
Programy podpor malého a středního podnikání (MSP)
n MSP mohou v průběhu roku 2004 předkládat projekty do 8 programů podpor MSP. Od 1.7.2004 došlo 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 programů je program INOVACE, když budou MSP žádat o zvýhodněný úvěr.
n Podrobné informace k těmto změnám naleznete na www.cmzrb.cz. Ostatní programy ČMZRB zůstávají pro letošní rok nadále platné.
n Poznámka: všechny programy OPPP je možné kombinovat pouze s programem ZÁRUKA.

4. Ministerstvo dopravy ČR (MD ČR)
Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura)
n MD ČR vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v oblasti doprava - priority 1-Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu a 2-Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí. Žádosti o podporu je možno podávat od 26. 6. 2004 do
30.9.2006 více na http://www.mdcr.cz/cz/index03.htm.
5. Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR)
Podpory ze SFŽP ČR
n SFŽP poskytuje podpory v oblasti životního prostředí, pro rok 2004 je od února účinná Příloha č. I a II Směrnice Ministerstva životního prostředí 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 30.9.2004, v rámci přílohy I. průběžně celý rok.
n 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 50%, max. 3 mil. Kč, bude poskytnuta až po úspěšné realizaci projektu.
Bližší informace na stránkách www.sfzp.cz
6. 6. Rámcový program Evropské Unie pro vědu a výzkum
n Kompletní přehled všech otevřených výzev je na http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_open.cfm.
7. Jihočeský kraj
n Jihočeský kraj nabízí podnikatelům do 50 zaměstnanců zvýhodněný úvěr až do výše 300 tis.Kč. Žádosti se přijímají průběžně nejpozději do
31.12.2006.
n Vyhlášená grantová schémata Jihočeského kraje jsou zveřejňována na www.kraj-jihocesky.cz.
Interreg IIIA
n Pro veřejnoprávní subjekty a subjekty neziskového charakteru Jihočeského kraje se otevírá další možnost pro předkládání projektů - program pro přeshraniční spolupráci Interreg IIIA, který navazuje na dobrou tradici programu Phare CBC. Projekty mohou být předkládány průběžně. Výše podpory činí
max. 75% celkových uznatelných nákladů. Program vylučuje možnost předkládání projektů podnikatelskými subjekty. Více informací na www.strukturalni-fondy.cz nebo na www.kraj-jihocesky.cz.
Grantová schémata do Společného regionálního operačního programu (SROP)
n V říjnu případně v listopadu Jihočeský kraj vyhlásí první výzvu k předkládání žádostí do grantových schémat realizovaných krajem v rámci Společného
regionálního operačního programu. O podrobnostech k těmto grantovým schématům bude kraj informovat i prostřednictvím informačních seminářů,
které se budou konat 13. a 15. 9. Jihočeský kraj předpokládá vypsání grantových schémat v následujících oblastech, které přímo vycházejí z konkrétních
opatření Společného regionálního operačního programu:
Grantové schéma na podporu drobných podnikatelů v Jihočeském kraji, opatření 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech
Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů v Jihočeském kraji, opatření 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech
Grantové schéma na podporu místních komunikací v Jihočeském kraji, podopatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury
Grantové schéma na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty, podopatření 4.2.2. Podpora regionální a místní
infrastruktury cestovního ruchu
Grantové schéma na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro podnikatelské subjekty, podopatření 4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
Grantové schéma na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty, podopatření 4.1.2. Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji, opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech
Podrobnosti k připravovaným grantovým schématům budou zveřejněny v připravovaných výzvách. V současné době dostupné informace lze získat na
stránkách kraje www.kraj-jihocesky.cz, případně přímo na oddělení projektového řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje, které je pověřeno administrací těchto grantových schémat.
V souvislosti s rozšiřováním činnosti společnosti KP projekt s.r.o. i do kraje Vysočina si vám dovolujeme poprvé přinést informace o podpůrných programech v kraji Vysočina, více informací lze získat na vysocina@kpprojekt.cz:
Fond Vysočiny - Samostatný účelový rozvojový fond
v současné době JSOU vyhlášeny následující grantové programy:
n VÍTEJTE U NÁS 2004 - Grantový program na podporu vzniku turistických balíčků služeb a ucelených turistických produktů. Žádosti je možno podávat
do 10.9. 2004. Celková alokovaná částka činí 2 mil. Kč.
n DOPROVODNÁ INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2004 - Grantový program na podporu budování a modernizace doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu. Žádosti je možno podávat do 24.9.2004. Celková alokovaná částka činí 5 mil. Kč.
n ROZVOJ MALÝCH PODNIKATELŮ - Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor. Žádosti je možno podávat do 11.10. 2004. Celková alokovaná částka činí 3,8 mil.
Kč.
n CERTIFIKACE - OSVĚDČENÍ - Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na získání
certifikace ISO 14000, EMAS nebo OHSAS 18001 nebo HACCP, případně osvědčení Bezpečný podnik. Žádosti je možno podávat do 11.10. 2004. Celková alokovaná částka činí 2,2 mil. Kč.
n VÝZKUM - VÝVOJ - INOVACE - Grantový program na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků na Vysočině formou příspěvku na realizaci výzkumných a vývojových činností, které povedou k budoucímu možnému využití výsledku výzkumu či vývoje jako nové inovace. Žádosti je možno
podávat do 18.10. 2004. Celková alokovaná částka činí 2,7 mil. Kč.
Veškeré podrobnosti k vypsaným grantovým programům naleznete na adrese http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/
Společnost KP projekt s.r.o. nenese zodpovědnost za případné změny v termínech a podmínkách uvedených programů zveřejněných po
1.9.2004. Informace nejsou vyčerpávající, více získáte na info@kpprojekt.cz.
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