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Na podporu rozvoje lidských
zdrojů Evropská unie uvolnila další
část finančních prostředků. Na tuto
oblast se zaměřuje především
Evropský sociální fond, který je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.
Možnost čerpání finanční podpory
představuje Operační program
Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ),
jehož hlavním cílem je dosažení
vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti, založené na kvalifikované
a flexibilní pracovní síle, integraci
sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.
Čtyři výzvy k předkládání projektů
do tohoto programu byly vyhlášeny
na konci prosince loňského roku a na
začátku ledna letošního roku a potrvají do března. „Očekáváme, že
zájem o tuto podporu bude velký,
protože opatření umožňují uplatnění
výjimečných požadavků žadatelů.
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Jde o jedny z mála programů podpory ze Strukturálních fondů, díky
nimž mohou finanční podporu získat
i zaměstnavatelé, a to dokonce do
výše sta procent rozpočtu projektu,
splní-li všechny požadované podmínky,“ upřesnila Šárka Jelínková,
projektová manažerka společnosti
KP projekt s. r. o.
Suma v celkové výši zhruba 178
miliónů korun v rámci OP RLZ by
měla být směřována na projekty,
podporující vzdělávání poskytovatelů
a zadavatelů sociálních služeb zejména obcí a krajů, pracovníků
nestátních neziskových organizací,
příspěvkových organizací státu,
sociálních služeb a dobrovolníků.
Dalších 102 miliónů korun z toho
programu umožní vzdělávání, poradenskou činnost a vytváření pracovních míst pro skupiny nezaměstnaných, kteří jsou znevýhodněni
zejména změněnou pracovní schopností, nízkou úrovní kvalifikace
a vyšší věkovou kategorií.
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Jihočeši se podílejí na rozvoji
rakouského města Linec. Projekt
„Plán rozvoje regionu Linz/LinzLand (Linec/Linec-venkov)“ připravuje zemská vláda Horních Rakous
v úzké spolupráci s regionálním managementem Linz-Linz, který si jako subdodavatele zvolil jihočeskou poradenskou firmu KP projekt s.r.o.
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„S Rakušany spolupracujeme například na těch kapitolách plánu, které
se vztahují k jižním Čechách. Jedná se
kupříkladu o analýzu Jihočeského
kraje, o možnost spolupráce Lince
s příhraničním regionem Mühlviertel
a Jihočeským krajem nebo o poukázání na možnost institucionalizace
procesů plánu rozvoje v oblastech
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Největší část finančních prostředků z OP RLZ - 314 miliónů korun
- je určena na prosazování genderové rovnosti na trhu práce, snižování nerovností v přístupu k ženám
a mužům a umožnění rovného
zacházení s oběma pohlavími ve
všech oblastech trhu práce. Peníze
z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů by mimo jiné mohly
pokrýt náklady na zvýšení kvalifikace
žen v netradičních oborech, na poradenství při výběru povolání pro ženy,
na tvorbu nových pracovních míst
vytvářením mikrojeslí a mikroškolek
a na rozšiřování nabídky pracovních
míst s pružnou pracovní dobou.
Záměrem nejnovější výzvy je především posílení aktivní politiky
zaměstnanosti při zaměstnávání
uchazečů a zájemců o zaměstnání
a prevence dlouhodobé nezaměstnanosti s důrazem na aktivity vedoucí
k přímému pracovnímu uplatnění
účastníků nebo k jejich zaškolení či
praxi u zaměstnavatelů. Na tuto
pomoc je vyčleněno zhruba 233
miliónů korun. „Další výzvy pro předkládání žádostí do Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů očekáváme v průběhu prvního čtvrtletí
letošního roku - příležitosti pro projekty v oblasti rozvoje lidských zdrojů
se teprve naskýtají,“ doplnila Šárka
Jelínková.
Finanční pomoc při prosazování
nástrojů na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě
nezaměstnaných, nízce kvalifikovaných, absolventů škol, starších
občanů, osob se zdravotním posti-
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žením, etnických menšin, žen, azylantů), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházením
v zaměstnání nebo při jeho hledání,
nabízí Iniciativa Společenství EQUAL.
Aktivity, jejichž realizace spadá do
působnosti obcí nebo krajů, podporuje Společný regionální operační
program (SROP). Zájem o dotace do
oblasti rozvoje lidských zdrojů
v rámci tohoto programu je velký
a jeho vzrůst se nadále očekává.
První výzva pro předkládání žádostí
o finanční pomoc při tvorbě infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů
v regionech již byla vyhlášena v létě
loňského roku, uzávěrka dalšího kola
se uskuteční zřejmě v dubnu letošního roku. Žadatelé mohou získat
podporu na investiční a neinvestiční
projekty především v oblasti aktivní
politiky zaměstnanosti, celoživotního
učení a sociální integrace.
Pro podporu sociální integrace na
místní či regionální úrovni v rámci
Společného regionálního operačního
programu by mělo být v Jihočeském
kraji rozděleno zhruba 90 miliónů
korun, které by měly být určeny především na snížení sociální izolace
znevýhodněných skupin obyvatelstva
ve společnosti a v pracovním uplatnění, na prevenci kriminality a dalších sociálně patologických jevů.
„Výzvu očekáváme v lednu nebo
únoru, žádosti budou přijímány do
března či dubna 2005,“ uzavřela
Šárka Jelínková.

J i h o č e š i

územního plánování, hospodářského
vývoje a infrastruktury v rámci městského regionu Linec a u jihočeských
i hornorakouských sousedících příhraničních regionů,“ řekla ředitelka společnosti KP projekt Pavla Koubová.
Projekt, na němž se jihočeští
poradci podílejí, definuje rozsáhlé cíle
rozvoje Lince. Podle nich by měly být
identifikovány důležité regionální
obchodní potřeby v oblastech územního plánování, hospodářského
vývoje, infrastruktury a navazujících
oblastí a měly by být znázorněny nejdůležitější záměry plánu a projektů
lineckého regionu vedoucí ke zvýšení
národní a mezinárodní atraktivity
lokality. „Do plánu rozvoje Lince
budou zahrnuty již probíhající procesy
v samotném regionu a v sousedních
regionech, například projekt ´Síť pro

volný čas´, který se zaměřuje na volnočasové aktivity, plán rozvoje regionálního hospodářství Mühlviertel
2010, plán rozvoje regionu pro oblast
dunajského přístavu Enns-Ennsdorf
nebo aktivity v oblasti technologického rozvoje,“ doplnila Pavla Koubová.
Návrh „Plánu rozvoje regionu
Linec/Linec-venkov“
má
být
dokončen na jaře letošního roku. Poté
bude následovat jeho veřejné projednávání a schvalování ve strukturách
města Linec. Nato bude realizován.

KP projekt je partnerem regionálních kontaktních organizací
Především bychom měli podávat
informace o základních rysech 6. rámcového programu a jeho evropské
a mezinárodní dimenzi, strategických
cílech, tématických prioritách a financování. Žadatelé u nás získají fakta
o vlastnictví výsledků, o výzvách k předkládání projektů, podávání a řízení
projektů. RKO také poskytuje asistenci
při vyhledávání partnerů projektů,
pomoc při jejich vypracování, organizuje informační dny a semináře
a vydává informační materiály.

Zájemci o získání finanční podpory
například pro výzkum a technologický
vývoj mohou potřebné informace
získat v regionálních kontaktních organizacích, které fungují po celé České
republice. Na činnost této poradní instituce jsme se zeptali Hany Šprtové,
manažerky Regionální kontaktní organizace jižní Čechy z Ústavu ekologie
krajiny Akademie věd České republiky
v Českých Budějovicích.

V čem spočívá činnost Regionální
kontaktní organizace jižní Čechy?
Regionální kontaktní organizace (RKO)
jižní Čechy je partnerskou organizací tvořenou Ústavem ekologie krajiny Akademie věd ČR a Jihočeskou hospodářskou
komorou. Úkolem RKO je zajišťovat
v regionu informovanost o 6. rámcovém
programu pro výzkum a technologický
vývoj Evropské unie, který byl vyhlášen na
období let 2002 až 2006.

Sdružení AgEnDa přichází s osvětou
v oblasti obnovitelných zdrojů energie
Občanské sdružení AgEnDa bylo
založeno v roce 2003 v reakci na
nutnost osvěty v oblasti využívání
obnovitelných zdrojů energie.
O tom, proč se sdružení věnuje
právě této oblasti a co je čeká
v nejbližší budoucnosti, jsme
hovořili s jeho manažerem Janem
Jarešem.
K
jakému
účelu
vzniklo
občanské sdružení AgEnDa?
Česká republika se zavázala splnit
jeden důležitý indikativní cíl v energetice, tedy zvýšit podíl obnovitelných
zdrojů na celkové spotřebě primárních
energetických zdrojů na 3 až 6 procent
k roku 2010 a 4 až 8 procent k roku
2020. Vzhledem k současné struktuře
energetických zdrojů v České republice
je to úkol velice náročný a ze zkušenosti vyspělých evropských ekonomik
jednoznačně vyplývá, že právě osvěta
v této oblasti a výchova společnosti je
v prvotní fázi to nejdůležitější. Naše
sdružení se snaží o vytvoření platformy
pro budoucí rozvoj realizace projektů
z oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Jaké máte postavení v jihočeském regionu? Mohl byste představit některé vaše konkrétní projekty?
Jako nestátní nezisková organizace
komunikujeme se všemi subjekty činnými v této oblasti. Naší zájmovou
oblastí je především Jihočeský kraj
a Vysočina. Spolupracujeme s Krajskou
energetickou agenturou, podílíme se
na krajských projektech - jmenovitě

například na realizaci Akčního plánu
územní energetické koncepce Jihočeského kraje. Aktivně se účastníme
odborných seminářů, v minulém roce
jsme ve spolupráci s rakouskými partnery a za přispění Jihočeského kraje
jeden takový seminář s následnými
exkurzemi uspořádali. Právě spolupráci
s partnery z Rakouska považujeme za
jednu z klíčových aktivit našeho sdružení.
Leden je obdobím plánování. Co
očekáváte od příštích měsíců roku
2005?
V souvislosti s již zmíněnou přeshraniční spoluprací se nám podařilo
v závěru loňského roku úspěšně předložit s naším rakouským partnerem
společný projekt do programu
INTERREG IIIA s názvem „Centrum pro
přeshraniční spolupráci a transfer
know-how v oblasti obnovitelných
zdrojů energie“, jehož realizací se
v tomto roce budeme intenzívně
zabývat. Součástí projektu je pořádání
odborných seminářů a tematických
exkurzí, poskytování poradenství,
vydávání odborného periodika, tisk
propagačních materiálů na téma
obnovitelné zdroje energie (OZE)
a podobně. V roce 2005 připravíme
ještě několik projektů z oblasti OZE
a rozšíříme svou činnost o nové aktivity
v oblasti odpadového hospodářství.

Mohla byste přiblížit náplň
6. rámcového programu?
6. rámcový program Evropského
společenství pro výzkum, technologický
vývoj a demonstraci je souhrnem akcí
na evropské úrovni, které financují
a podporují výzkum. Navazuje na předešlé rámcové programy a má sloužit
především dvěma strategickým cílům posilování vědecké a technologické
základny průmyslu a zvyšování konkurenceschopnosti. Sestává ze tří hlavních
bloků aktivit, které jsou seskupeny do
dvou specifických programů a programu pro nukleární výzkum Euroatom.
První specifický program má název
Integrace a posilování Evropského
výzkumného prostoru, tvoří jej tyto klíčové priority - vědy o živé přírodě,
genomika a biotechnologie pro zdraví,
technologie informační společnosti,
nanotechnologie a nanovědy, inteligentní multifunkční materiály a nové

výrobní procesy a zařízení, letecký
a kosmický výzkum, kvalita a bezpečnost potravin, udržitelný rozvoj, globální změny a ekosystémy, občané
a vládnutí ve znalostní společnosti.
Program se dále zaměřuje na
výzkum v oblasti podpory politik, nové
a vznikající vědy a technologie, specifické výzkumné aktivity pro malé
a střední podniky a mezinárodní spolupráci.
Druhý ze specifických programů
s názvem Strukturování Evropského
výzkumného prostoru se věnuje
výzkumu a inovacím, lidským zdrojům
a mobilitě, výzkumným infrastrukturám, vědě a společnosti.
Jaká je úloha společnosti
KP projekt s.r.o. jako regionálního
kontaktního centra v Jihočeském
kraji?
KP projekt hraje ve spolupráci s RKO
významnou roli. Jako společnost, která
se zabývá regionálním poradenstvím,
předává informace o 6. rámcovém programu dále svým klientům především
z podnikatelského prostředí a regionálních institucí. Vedle těchto služeb je
schopna nabídnout i další možnosti
a zdroje financování výzkumu a vývoje
z resortních či regionálních zdrojů.

Společný regionální operační program
zpřístupní finance pro obce a kraje
Společný regionální operační
program (SROP) je souhrnným
dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky
s výjimkou hlavního města Prahy),
které mohou být v období 2004 až
2006 podporovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Důraz je
přitom kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů, jež bude
vycházet z iniciativ veřejného,
neziskového a soukromého sektoru.
Rozvojové priority se týkají
regionální podpory podnikání, rozvoje infrastruktury a lidských
zdrojů v regionech a cestovního
ruchu. SROP podporuje především
aktivity, jejichž realizace spadá do
působnosti obcí nebo krajů. V celorepublikovém měřítku by se prostřednictvím tohoto programu
mělo mezi žadatele rozdělit zhruba
400 miliónů eur.
„Ze schválených projektů první
výzvy z července 2004, na nichž se
podílela společnost KP projekt
s.r.o., bych za všechny uvedl například projekt s názvem Internet pro
občany v obci Studená nebo projekt rozvoje kapacit celoživotního
vzdělávání v perspektivních oborech ve Vyšší odborné škole,
Střední
průmyslové
škole
a Středním odborném učilišti

dopravním a technickém v Českých
Budějovicích, který v celkovém
hodnocení získal nejvíce bodů.
V současné době je hodnoceno
dalších deset jihočeských projektů
z oblasti rozvoje informační
a komunikační technologie. Z projektů, které připravovala naše společnost, bych jmenoval projekt
vytvoření Akademické metropolitní
internetové sítě v Písku nebo projekt s názvem Blíže k internetu,
předložený
městem
Třeboň.
Celkem jsme společně s našimi klienty připravili do této výzvy čtyři
projekty," sdělil projektový manažer společnosti KP projekt s.r.o.
Miroslav Kotoun.
Na konci ledna letošního roku
Jihočeský kraj prostřednictvím
grantových schémat poprvé zveřejňuje výzvu pro předkládání žádostí
o finanční podporu projektů na
pomoc malým a středním podnikatelům formou úhrady nákladů
například na dlouhodobě udržitelná pracovní místa, inovace,
technologický vývoj a další.

Podnikatelé mohou získat pomoc prostřednictvím nových programů
K poslednímu dni loňského
roku skončila realizace programů podpory malého a středního podnikání, které schválila
vláda na období let 2001 až
2004.
Programy
umožnily
malým a středním podnikům
zvýhodněný přístup k finančním prostředkům na realizaci
podnikatelských projektů.
V listopadu 2004 schválila Vláda
České republiky nové programy
podpory malého a středního podnikání s platností na roky 2005
a 2006. Jsou to programy ZÁRUKA,
TRH, PROGRES, PORADENSTVÍ,
DESIGN, ALIANCE a ZASTOUPENÍ,
které nyní Ministerstvo průmyslu

a obchodu České republiky vyhlašuje, program ZASTOUPENÍ bude
vyhlášen dodatečně až po jeho
schválení Evropskou komisí.
Programy reagují na aktuální
potřeby rozvoje malých a středních
podniků v České republice. Jsou
zaměřeny na pomoc podnikatelům
formou záruky za bankovní úvěry,
podporu na získání certifikace,
podporu podnikatelů z regionu
hlavního města Prahy, poradenství,
podporu tvorby designu a služeb
zaměřených na vývoz. Na tyto programy je v roce 2005 vyčleněno
z rozpočtové kapitoly Ministerstva
průmyslu a obchodu České republiky celkem 550 miliónů korun.

„Novinkou mezi programy Českomoravské záruční a rozvojové
banky jsou programy PROGRES
a TRH. Program TRH má širší záběr
od bezúročných úvěrů přes zvýhodněné úvěry až k příspěvku na získání certifikace. PROGRES nabízí
zvýhodněný podřízený úvěr ve výši
2 až 25 miliónů korun pro podnikatele s historií delší než tři roky.
Novými možnostmi jsou také programy ALIANCE a ZASTOUPENÍ,
které
administruje
agentura
CzechTrade," řekla projektová
manažerka společnosti KP projekt
s. r. o. Martina Štveráková.
Cílem podpory malého a středního podnikání je umožnit fungo-

vání tohoto sektoru tak, aby přispíval ke zvyšování výkonnosti
národního hospodářství a jeho
konkurenceschopnosti, ke snižování nezaměstnanosti a regionální,
sociální a ekonomické diferenciace
jako základních předpokladů ekonomického rozvoje společnosti.
Společně s programy Operačního
programu průmysl a podnikání
a Společným regionálním operačním programem vytvářejí komplexní systém podpory malých
a středních podniků.

AKTUÁLNÍ VÝZVY k předkládání projektů - výběr k 25.1. 2005:
Vážení čtenáři, vzhledem k velkému množství nových výzev a programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů jsme pro Vás připravili novou část webových
stránek www.kpprojekt.cz s názvem Lidské zdroje. (Podsekce: Novinky, Příležitosti pro Vaše projekty, Monitoring).

Výzvy jsou aktuální k 25.1.2005

Avízo:

Společnost KP projekt s.r.o. nabízí projektový monitoring, zpracování
žádostí a všech povinných příloh, poradenství a management projektů do všech výše uvedených programů. Úvodní konzultuce jsou
poskytovány zdarma.
Pro rychlé posouzení Vašeho záměru naleznete na webových stránkách www.kpprojekt.cz jednoduchý dotazník (sekce Aktuality).
Konkrétní nabídku služeb získáte na info@kpprojekt.cz.

Společnosti G-project, s.r.o. a KP projekt s.r.o. připravují na 1. čtvrtletí letošního roku praktické semináře pro žadatele a hodnotitele
projektů do strukturálních fondů EU na téma: Tvorba a hodnocení studií proveditelnosti a analýz nákladů a přínosů.
V případě Vašeho zájmu o více informací se obracejte na Ing. Martinu Korbelovou, g-project@g-project.cz
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