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Jihočeši podali do třetí
výzvy SROP nejvíce projektů
Mezi Jihočechy se v prvním čtvrtletí letošního roku zrodilo nejvíce
projektů pro 3. výzvu Společného
regionálního operačního programu
(SROP). Od 1. února do konce
března podali žadatelé z Jihočeského kraje 77 individuálních projektů s žádostí o podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie
a zařadili se tak na první místo mezi
ostatními českými kraji. Pro srovnání
- například žadatelé z Plzeňského
kraje podali do této výzvy programu
23 projektů, ze Zlínského 19 projektů a z Karlovarského kraje pouze
16.
„Nejvíce projektů Jihočeši podali
do opatření SROP s názvem Podpora
regionální a místní infrastruktury
cestovního ruchu. O finance v rámci
tohoto opatření usilují zejména jihočeské obce a města, a to například
na výstavbu cyklistických stezek
a cest, na vybudování informačních
a kulturně-turistických center nebo
na rekonstrukci koupališť. Velký
zájem o prostředky byl také v rámci
opatření zaměřeného na rozvoj lidských zdrojů v regionech. O tom,
zda zájemci získají na tyto projekty
finance, rozhodne Regionální rada
regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad složená z představitelů Jihočeského a Plzeňského kraje. Vlastní
smlouvu o podpoře uzavře s úspěšnými žadateli ministerstvo pro
místní rozvoj jako řídicí orgán prostřednictvím Centra pro regionální
rozvoj, které sídlí v Písku,“ uvedl
projektový manažer společnosti KP
projekt s. r. o. Martin Rybář.
Informaci o tom, že Jihočeši jsou
aktivní v přípravě projektů na čerpání prostředků ze Společného regionálního operačního programu,
potvrzuje i jeho kolega Miroslav
Kotoun. „Vedle předložených individuálních projektů bylo k 31. březnu
Jihočeskému kraji doručeno dalších
67 projektů na základě 1. kola výzvy
grantových schémat Jihočeského
kraje realizovaných rovněž v rámci
SROP. Z celkového počtu žádostí
v rámci grantových schémat jsou 4

orientovány na podporu podnikání,
dalších 16 se zaměřuje na podporu
místních komunikací v kraji, 14 na
podporu
sociální
integrace
v regionu, 15 na podporu regionálních a místních služeb cestovního
ruchu a 16 žádostí na podporu regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu,“ řekl Kotoun.
Postup výběru projektů je podle
něho následující: zaměstnanci oddělení projektového řízení krajského
úřadu, kteří jsou pověřeni managementem grantových schémat, nejprve kontrolují formální náležitosti
a přijatelnost projektů. „Následuje
bodové hodnocení projektů, které
úspěšně prošly výše uvedenými kontrolami. O výběru akcí k realizaci
bude rozhodovat 17. května na
svém zasedání Zastupitelstvo Jihočeského kraje. Výsledky budou
ihned po rozhodnutí zveřejněny
a do poloviny června Jihočeský kraj
podepíše s úspěšnými předkladateli
příslušné smlouvy o realizaci,“
doplnil Miroslav Kotoun.
Individuální projekty v rámci SROP
O přidělení grantů v případě individuálních projektů rozhoduje Regionální rada regionu soudržnosti
NUTS II Jihozápad, kterou tvoří
zástupci Jihočeského a Plzeňského
kraje. Smlouvu o podpoře uzavírá
s úspěšnými žadateli z Jihočeského
kraje Centrum pro regionální rozvoj
se sídlem v Písku, které je přímo
podřízeno ministerstvu pro místní
rozvoj.
Grantová schémata v rámci SROP
Plně kompetentní za grantová
schémata v našem regionu v rámci
SROP je Jihočeský kraj. Ten podává
vlastní žádost na Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR s návrhem na realizaci
konkrétního
grantového
schéma v příslušném opatření SROP
(v případech, kdy to lze) a zajišťuje
také jeho kompletní administrativu.
Zastupitelstvo kraje zde vystupuje
jako orgán, který rozhoduje o přidělení konkrétních dotací.

Podnikatelé se mohou opět
zapojit do programu ROZVOJ
Malí a střední podnikatelé mohou
také letos podávat další žádosti
o finance ze strukturálních fondů
Evropské unie prostřednictvím programu Rozvoj, který je součástí Operačního programu Průmysl a podnikání. Program se zaměřuje zejména
na nákup nových technologií.
„Program s novými podmínkami
účasti byl vyhlášen ke 30. březnu.
Zaměřuje se na podporu vytvoření
technických a ekonomických předpokladů pro zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve vybraných odvětvích české
ekonomiky. Program podporuje činnosti z oblasti zpracovatelského průmyslu, výpočetní techniky a výzkumu
i vývoje,“ řekla projektová manažerka poradenské společnosti KP
projekt Martina Štveráková. Doplnila, že za uznatelné náklady projektů jsou považovány náklady na
pořízení strojů a zařízení, patentů,
operativních nebo patentových
licencí na know-how a nepatentovaných know-how a náklady na publicitu projektu. „Výše podpory u konkrétních projektů může dosáhnout
až třiceti procent uznatelných
nákladů a bude se pohybovat od 1,5
do 6 milionů korun. V Jihočeském
kraji může pro podnikatele z Čes-

kého Krumlova dosáhnout až čtyřiceti procent,“ podotkla Štveráková.
Žádosti o dotace prostřednictvím
nového upraveného programu
Rozvoj bude možné letos podávat od
1. května do 29. července na místně
příslušné regionální kanceláře agentury CzechInvest.
O účast v programu Rozvoj byl
v loňském roce velký zájem. Do poloviny loňského září do něj bylo
podáno 504 žádostí. Finanční prostředky byly navýšeny přibližně na
840 milionů korun. Hodnotitelské
komise se kladně vyjádřily k 306 projektům s požadovanou dotací ve výši
1,95 miliardy Kč, což bude mít za
následek rozdělení financí mezi nejúspěšnější projekty splňující všechny
podmínky programu, v pořadí podle
dosaženého bodového ohodnocení.
Prvních 29 úspěšných projektů
s dotacemi bezmála 200 milionů
korun již Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR schválilo a byly podepsány se žadateli podmínky
nezbytné pro vydání rozhodnutí.

Projekt pomůže při rozhodnutí
nezaměstnaných podnikat
Neúspěšnost v hledání práce vede
mnoho nezaměstnaných k zásadnímu
životnímu rozhodnutí - začít podnikat. Cestu k této úspěšné seberealizaci pomáhá zájemcům zjednodušit
celá řada projektů. Jedním z nich je
i projekt s názvem Podnikání bez překážek, který jeho předkladatel - Jihočeská hospodářská komora (JHK)
v Českých Budějovicích - přihlásil do
Iniciativy Společenství Equal.
„Podnikání bez překážek je zaměřeno na podporu osob z cílových
skupin, které se rozhodnou vyřešit
tíživou situaci v podobě nezaměstnanosti zahájením podnikatelské činnosti. Cílovými skupinami jsou osoby
starší 45 let, ženy po mateřské dovolené, osoby se zdravotním postižením, absolventi všech typů škol
a dlouhodobě nezaměstnaní. Filozofií
projektu je osvětlit nezaměstnaným
výhody i nevýhody podnikání, nabídnout jim doprovod a asistenci
v mnohdy složitém světě podnikatele,“ uvedla Pavla Koubová, ředitelka

českobudějovické společnosti KP projekt s. r. o, která se stala odborným
garantem a poradcem při zpracování
tohoto projektu.
Inovačním prvkem Podnikání bez
překážek je především to, že počítá
s otevřením takzvaných Equal kontaktních míst, kde se začínajícím podnikatelům dostane veškerého servisu
včetně roční bezplatné péče, označované jako „after care“, a propagace
jejich výrobků a služeb v pěti až sedmi
podobných místech v Jihočeském
kraji.
„Zahájení podnikání bude předcházet propracované vzdělávání,
které bude navrženo speciálně pro
jednotlivé cílové skupiny. Součástí
projektu je i mezinárodní spolupráce
a výzkum s partnery z Nizozemí,
Německa a Itálie,“ doplnila Pavla Koubová.

V květnu se rozhodne o osudu zajímavých jihočeských projektů
v oblasti rozvoje lidských zdrojů
V průběhu května se předkladatelé jihočeských projektů do Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů dozvědí, zda byli při žádosti
o finanční podporu z Evropské unie
úspěšní či naopak.
„První čtyři měsíce letošního roku
se nesly ve znamení přípravy projektů do tohoto programu, který
poprvé za dobu své existence
v České republice vyhlašoval a uzavíral první výzvy pro předkládání projektů. Zájem o jejich přípravu byl
poměrně velký především ze strany
podnikatelů, škol a neziskových
organizací,“ informovala Šárka Jelínková, projektová manažerka ze společnosti KP projekt s. r. o.
Vzdělávací kurzy pro sociální
pracovníky, policisty a dobrovolníky
O možnost získat pro svůj záměr
dotaci z Evropského sociálního
fondu, který je jedním ze Strukturálních fondů Evropské unie, požádala
také Vysoká škola evropských a regionálních studií o. p. s. v Českých
Budějovicích. Škola zaměřila svůj
projekt na programy vzdělávání
poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, jeho partnery se staly
Jihočeský kraj, Statutární město
České Budějovice, Krajská správa

Policie Jihočeského kraje, Vězeňská
služba České republiky a další.
V záměru se počítá s pořádáním
zhruba osmdesáti odborných vzdělávacích kurzů pro pracovníky, jež se
ve své práci setkávají se sociálně
ohroženými osobami - Romy a dalšími národnostními menšinami, drogově závislými, prostitutkami a osobami propuštěnými z výkonu trestu.
Kurzy budou od října 2005 probíhat
v bývalých okresních městech Jihočeského a Plzeňského kraje, uvažuje
se o účasti asi dvou tisíc zástupců
měst a obcí, členů neziskových organizací, policistů a dobrovolníků.
Pomoc postiženým a nízkokvalifikovaným při hledání
zaměstnání
Na vytváření pracovních míst pro
začlenění nezaměstnaných nízkokvalifikovaných a handicapovaných
osob do zaměstnání v Jihočeském
kraji se zaměřilo Občanské sdružení
Koník. Snahou projektu je vytvořit
nová pracovní místa a najít uplatnění alespoň pro třicet postižených
osob a uchazečů o zaměstnání se
základním vzděláním či jinou nízkou
kvalifikací. Ojedinělou možností pro
tyto občany je účast na motivačních
kurzech a individuálních setkáních
s odborníky, kteří jim poradí, jak

zvýšit své šance na získání, pokud
možno, stálého pracovního místa.
Do projektu se zapojilo několik
významných partnerů - jedná se
o podniky strojírenské skupiny
MOTOR JIKOV GROUP, které budou
postižené a nízkokvalifikované osoby
zaměstnávat.
Žena v podnikání
Projekt podporující rovné příležitosti
žen a mužů na trhu práce a úspěšné
uplatnění jihočeských žen v zaměstnání předložil reprezentant podnikatelské sféry v Jihočeském kraji - Jihočeská hospodářská komora.
Záměr s výstižným názvem Žena
v podnikání by měl ženám pomoci
při zdolávání problémů v podnikání
či v běžném zaměstnání. Pro ně jsou
připraveny speciální vzdělávací kurzy,
poradenství a zprostředkování zkušeností ze zahraničí. Veškeré aktivity
jsou určeny pro všechny věkové kategorie žen - absolventky škol, podnikatelky, zaměstnankyně, maminky
po mateřské dovolené i ženy nad
padesát let.
Výchova k přírodě
a „evropanství“
Českobudějovické Gymnázium
Jírovcova předložilo projekt na vytvoření moderního vzdělávacího pro-

gramu pro studenty nižších tříd
osmiletého gymnázia. Nový program
se snaží vychovávat studenty k myšlení v evropských a globálních souvislostech a realizovat takzvanou environmentální výchovu (šetrný přístup
k životnímu prostředí). Pokud projekt
obstojí, mohou se studenti těšit na
obnovu starověkých olympijských
her, přípravu antického divadelního
představení, výstavu evropských kulinářských specialit či zajímavé
exkurze. Partnerem projektu je Gymnázium Česká v Českých Budějovicích.
Vyšší kvalifikace zaměstnanců
a certifikace jakosti
Velký zájem o prostředky Evropské
unie také projevili jihočeští podnikatelé, kteří připravovali projekty na
zvýšení své konkurenceschopnosti,
kvalifikace a adaptability svých
zaměstnanců. Největší zájem byl
o dotace na vzdělávání pracovníků
a certifikace jakosti. Zájem projevily
průmyslové podniky i firmy poskytující služby.

Zajímavé webové stránky rozvoj lidských zdrojů:
www.esfcr.cz
www.radarlz-jk.cz
www.topregion.cz
www.urad.prace.cz
www.nvf.cz
www.nuov.cz
www.kpprojekt.cz

Tip na akci:
2 . h o s t K P p r o j e k t s . r. o .
Na září 2005 připravuje společnost KP projekt s.r.o. setkání s 2. hostem
KP projekt s.r.o. Druhým hostem bude pan PhDr. Ivan Fišera, přední český
odborník na rozvoj lidských zdrojů. Setkání s 2. hostem se uskuteční v rámci
Týdne vzdělávání v Jihočeském kraji. V případě zájmu o účast zašlete krátký
email s kontaktními údaji na host@kpprojekt.cz.

Evropský sociální fond v České republice
Rada pro rozvoj lidských zdrojů v Jihočeském kraji
Inspirace pro řízení rozvoje lidí v krajích
Úřady práce na Internetu
Národní vzdělávací fond
Národní ústav odborného vzdělávání
Lidské zdroje na stránkách KP projekt s.r.o.

Dostalo se k vám KP info náhodou?
Pravidelné zasílání si můžete objednat na emailové adrese
info@kpprojekt.cz či na telefonu 387 313 689.
KP info je zasíláno zájemcům ZDARMA.

L e t o š n í Tý d e n v z d ě l á v á n í o b o h a t í n o v é p r e z e n t a č n í d n y
Konkrétní
podobu
získává
v těchto dnech náplň letošního druhého ročníku Týdne vzdělávání
v Jihočeském kraji, který pořádá
Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., za partnerství
Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory a Úřadu práce v Českých Budějovicích. Akce se bude
konat od 19. do 23. září v Jihočeském kraji, především v Českých
Budějovicích, a její realizaci zajišťuje
společnost KP projekt s. r. o.
„V letošním roce bychom se chtěli
mimo jiné zaměřit na rozšíření spo-

lupráce s českobudějovickým výstavištěm v rámci výstavy Vzdělání
a řemeslo, kde se ve stejném termínu budou prezentovat střední
i vysoké školy, vzdělávací instituce,
neziskové organizace a klíčoví
zaměstnavatelé. Téma vzdělávání
zde naváže na možnosti následného
využití získaných poznatků. Novým
prvkem v doprovodném programu
výstavy bude takzvaný Den pro sociálno, věnovaný zájemcům o informace o pracovním uplatnění zdravotně postižených. Plánujeme jej
doplnit představením chráněných

dílen,“ informovala ředitelka společnosti KP projekt s. r. o. Pavla Koubová.
Obdobně jako v roce 2004 se
v rámci zářijového Týdne vzdělávání
uskuteční konference s odborníky
v oblasti lidských zdrojů z České
republiky i ze zahraničí, k jednání
zasednou i členové Rady pro rozvoj
lidských zdrojů Jihočeského kraje,
nebudou chybět odborné diskuse,
semináře a prezentace vybraných
projektů z této oblasti. Připraveny
jsou také Dny otevřených dveří ve
středních a vysokých školách a nově

i ve vybraných firmách s ukázkami
pracovní náplně různých profesí, jež
by mohly zaujmout mladé absolventy při volbě budoucího povolání.
„Zajímavou novinku jsme připravili
na závěr - v pátek 23. září získají prostor k představení vybrané vzdělávací společnosti, které tak učiní
formou několika vzdělávacích kurzů
najednou. Kurzy jsou určeny pro
veřejnost,“ doplnila Pavla Koubová.
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Vyhlášení Norského finančního mechanismu lze předpokládat za 8 - 9 měsíců. O detailech vás budeme informovat v dalším čísle KP info.
Uzávěrka přehledu možností k předkládání projektů proběhla 6.5.2005. Aktuální informace o výzvách získáte na emailové adrese info@kpprojekt.cz
KP projekt s.r.o. nenese odpovědnost za změny v termínech či programem zveřejněných po 6.5.2005.
Společnost KP projekt s.r.o. přeje všem svým čtenářům, klientům a partnerům příjemné léto. Další číslo KP info vyjde v září 2005. Společně
s dalším číslem KP info budou spuštěny nové webové stránky!
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