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KP projekt míří do nového programovacího období v novém
disponibilních prostředků. Vycházíme tak
vstříc všem zájemcům o dotace z EU,
kterým chceme poskytovat kvalitní servis
z oblasti projektového a regionálního poradenství.
Růst firmy s sebou přináší i zvýšené
požadavky na management. Podnikáte
nějaké novinky i v této oblasti?
Ano. Jedním z nich je například zavedení systému řízení jakosti dle norem ČS EN
ISO 9001: 2001. Tyto normy jsou zárukou
zavedeného systému řízení a jsou i zárukou
kvalitních služeb. Systém řízení jakosti se
zaměřuje především na naši hlavní činnost regionální a projektové poradenství.

Společnost KP projekt sídlí od počátku
července v nových prostorách v českobudějovické Riegerově ulici č. 1756/51. Společně
s partnerskými firmami Bedex, AgEnDa,
Ledax a Employment Service zde využívá
větší i kvalitnější zázemí. O této a dalších
novinkách hovořila ředitelka společnosti
Martina Štveráková.
Co bylo důvodem přesídlení do nové
budovy?
Za poslední rok KP projekt zdvojnásobil
počet pracovníků. A protože se stále
rozrůstá, rozhodli jsme se hledat prostornější sídlo, které bude navíc skýtat našim
pracovníkům i klientům větší komfort.
V nových prostorách v Riegrově ulici máme
vytvořené kvalitní zázemí včetně nové zase-

dací místnosti, která je určena pro jednání
se zákazníky a partnery. Na našich webových stránkách jsou uvedeny nové kontakty
a mapa s vyznačením nového sídla.
Hovořila jste o růstu firmy. Kolik
zaměstnanců má v současnosti společnost?
K dnešnímu dni zaměstnáváme patnáct
osob. Našich spolupracovníků a dalších
partnerů je ale celá řada. Personál budeme
nadále rozšiřovat, a to zejména v souvislosti s příštím programovacím obdobím
v letech 2007 - 2013. Objem podpůrných
financí z Evropské unie (EU) se několikanásobně zvýší a svou činností chceme přispět
k tomu, že Česká republika, a zvláště Jihočeský kraj, využije co možná nejvíce těchto

KP projekt má v současnosti přes
dvě stě klientů od měst, obcí, neziskových organizací, školských zařízení až
po nejrůznější instituce a podnikatele.
Jakým způsobem se orientujete v tak
širokém spektru zákazníků?
Od září máme spuštěn interní informační systém, jakýsi intranet. V něm je zanesena databáze všech našich klientů s potřebnými kontakty a údaji o realizovaných
zakázkách. Naši pracovníci tak mohou
snadno a rychle nalézt veškerá data o zpracovaných zakázkách i jejich zadavatelích.
Je vidět, že letošní rok u vás byl plný
novinek…
Ano, letos jsme se věnovali práci na
nastavení efektivních firemních procesů
a na stabilizaci pracovního týmu s cílem
zajistit vysokou kvalitu našich služeb.

Uvnitř čísla najdete:
l KP projekt míří do nového programovacího období v novém
l Regionální operační program se blíží ke
konečné podobě
l Představujeme úspěšné projekty
KP projekt s. r. o.
l Struktura programových dokumentů ČR
pro období 2007-2013
l Nabídka služeb KP projekt
l Nové kontakty KP projekt
l Podle krajské Koncepce rozvoje cyklistické
dopravy je nutné především budovat
cyklostezky
l Kurz pomůže zájemcům připravit projekt
l Veletrh se zaměřil na evropské dotace
l Také školy mohou čerpat finance EU
l Jižní Amerika je stále dostupnější
l Spolupráce s rakouskými partnery bude po
dosavadních úspěších pokračovat

R e g i o n á l n í o p e r a č n í p ro g r a m s e b l í ž í k e k o n e č n é p o d o b ě
Regionální operační program (ROP)
NUTS II Jihozápad, který bude zásadním
dokumentem Jihočeského a Plzeňského
kraje pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie v období let
2007 - 2013, se již blíží ke své konečné
podobě. Společnost KP projekt jako generální dodavatel ROP na základě řady jednání a připomínkových řízení připravuje ve
spolupráci se svými partnery upravenou
verzi dokumentu. Ta v říjnu půjde i s ostatními regionálními operačními programy do
druhého meziresortního připomínkového
řízení. Na základě vzešlých připomínek by
měla vzniknout již konečná podoba dokumentu, kterou bude na jaře příštího roku
projednávat Evropská komise.
„V dokumentu se zaměřujeme na čtyři
základní priority připravované podpory
z evropských fondů, kterými jsou dostupnost center, zaměřená na rozvoj dopravní
infrastruktury, dále pak stabilizace a rozvoj
měst a obcí, zaměřená na rozvoj obslužných funkcí obcí a měst Plzeňského a Jihočeského kraje v oblastech revitalizace částí

měst a obcí, vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, třetí prioritou je rozvoj
cestovního ruchu a nakonec i technická
pomoc. Nejvíce finančních prostředků - 51
procent z celkové částky pro Regionální
operační program - směřuje na prioritu 1,
tedy na rozvoj dopravní infrastruktury. Na
druhou prioritu by mělo být vynaloženo 29
procent z ROP, na cestovní ruch v rámci
priority 3 pak 16 procent všech disponibilních prostředků. Technická asistence, která
je určena pro potřeby vlastní administrace
programu, by měla spotřebovat 4%
prostředků,“ upřesnil projektový manažer
společnosti KP projekt Martin Rybář.
Společnost KP projekt v současné době
připravuje souběžně se základním dokumentem ROP i takzvaný navazující dokument, který rozpracovává základní priority
do detailnějších oblastí podpory. „Na něm
spolupracujeme, podobně jako na základním dokumentu ROP, s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje,“ doplnil
Rybář.

PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY KP projekt s. r. o.
Školicí středisko společnosti FARMTEC
financovaný z Operačního programu Průmysl a podnikání
(OPPP, program Školicí střediska)
Akciová společnost Farmtec z Tisové
u Tábora letos 30. května slavnostně
otevřela školicí středisko v místě své
vývojové a výrobní základny. Středisko
s kapacitou 50 míst vybudovala pro své
vzdělávací potřeby. Jeho hlavním
účelem je, aby napomohlo cílenému
vzdělávání zaměstnanců a managementu zemědělských podniků v České
republice i zahraničí a zvýšení jeho
kvality.
"Středisko jsme budovali od začátku
roku 2005. Letos jsme zahájili jeho
provoz. Pro zpracování projektové
žádosti jsme si vybrali společnost KP
projekt, která je naším dlouhodobým

partnerem při financování našich
záměrů. Také díky jejím pracovníkům
jsme získali dotaci ve výši téměř čtyř
milionů korun. To byla značná pomoc,
neboť celkové náklady na projekt,
jehož součástí bylo také školicí středisko, činily více než 17 milionů korun,"
uvedl finanční ředitel společnosti Farmtec Pavel Zárybnický.
Žádost o dotaci z evropských fondů
prostřednictvím programu Školicí střediska z Operačního programu Průmysl
a podnikání (OPPP) byla podána v roce
2004 a jednalo se o vůbec 1. úspěšný
projekt v historii tohoto programu.

Stavební úpravy turistického centra pěšího přechodu
v Českých Velenicích
financovaný z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika –
Rakousko
(INTERREG IIIA, P2/M1 – Dosažitelnost)

Projekt, který zpracovala společnost
KP projekt s. r. o. a umožnila tak
čerpání zhruba třímilionové dotace
městu České Velenice, předpokládá
úpravu nynějších ploch a přístupové
komunikace k přechodu pro pěší,

turisty a cyklisty mezi Českými Velenicemi a rakouským Gmündem. Projekt
by měl být dokončen začátkem podzimu letošního roku.
Projekt předpokládá vytvoření
odpočinkových a informativních ploch

(osazení lavičkami, kolostavy, informačními turistickými tabulemi, osázení zelených ploch, instalace zábradlí,
opěrných zídek, palisád apod.),
přičemž cílem je celková rekultivace
řešených ploch turistického zázemí
včetně instalace nového veřejného
osvětlení. V rámci akce bude dále
opravena přístupová komunikace
k hraničnímu přechodu včetně opravy
jejího přemostění a realizace doprovodných opatření, jako jsou instalace
nového veřejného osvětlení, oddechových a klidových ploch apod. Součástí
projektu je dále i přesun a úprava
přechodu pro chodce přes komunikaci
III. třídy, která prochází centrem obce,
s úpravou pro handicapované spoluobčany. "Tento přechod byl v době
zahájení projektu nevhodně umístěn

a způsoboval komplikace při pohybu
těch, kteří využívají řešený úsek přístupové komunikace v přímém napojení
na střed města Č. Velenice," uvedl
starosta Českých Velenic Jaromír Slíva.
Podotkl, že cílem projektu bylo
například i zlepšení podmínek pro
bydlení a vzájemné propojení městských center Českých Velenic a Gmündu, zlepšení přístupu k místním podnikům,
obchodům
a
službám,
zdokonalení celkového vzhledu měst
České Velenice a Gmünd a jejich
dopravní infrastruktury a zlepšení
podmínek pro malé a střední podnikání, podporující rozvoj cestovního
ruchu.
Rozpočet projektu přesáhl čtyři miliony korun, ze tří čtvrtin na jeho realizaci přispěla Evropská unie.

diplomových a bakalářských prací,
výuka nově zařazených předmětů na
VŠERS, Západočeské univerzitě, České
zemědělské univerzitě, Vysoké škole
polytechnické Jihlava: Kariérní poradenství, Institut rovnosti pohlaví, Tvorba a ochrana životního prostředí, dále
vytvoření šesti kontaktních míst vybavených počítačem a připojením na
internet.

Do projektu, který probíhá od konce
loňského roku a potrvá do listopadu
roku příštího, se zapojí více než dvanáct
set studentů. Rozpočet akce činí téměř
4,5 milionu korun, příspěvek ze strukturálních fondů dosahuje zhruba 3,4 milionu korun. Projekt, který uspěl a získal
tak finanční podporu, zpracovala
společnost KP projekt.

Blíže k zelenému stromu
financovaný z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
(OP RLZ, opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu
a vývoje)

Projekt "Blíže k zelenému stromu Odborná praxe a posílení kontaktů
s budoucími zaměstnavateli jako
nástroj lepšího uplatnění absolventů
vysokých škol na trhu práce", který je
spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České
republiky, realizuje Vysoká škola evropských a regionálních studií (VŠERS).
Jeho cílem je zvýšení zaměstnatelnosti
absolventů vysokých škol na trhu práce
prostřednictvím odborné praxe a posílením kontaktů s budoucími zaměstnavateli.
"Odborná praxe studentů v organizacích neodpovídá současným požadavkům jejich přípravy na budoucí
povolání. Průběh a organizace praxe
jsou živelné, není dostatek času
a vhodných forem, jak tuto činnost
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koordinovat. Studenti nejsou během
studia systematicky připravováni na
pracovní kariéru. Díky projektu studenti získají představu a první pracovní
zkušenosti vztahující se k budoucí
pracovní kariéře. A to tak, že budou
mít například možnost zvolit během
studia takovou problematiku, která je
zajímá, budou moci ovlivnit místo a čas
své odborné praxe, budou se moci
účastnit aktivit vedoucích ke zlepšení
jejich šancí na získání žádoucí profese
a podobně," sdělil hlavní manažer
projektu Ladislav Skořepa.
Součástí projektu například jsou
zprostředkování
odborné
praxe
studentům, realizace výzkumu "Analýza zájmu a potřeb organizací o společné vědecké a výzkumné projekty
s vysokými školami", zprostředkování
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Podle krajské Koncepce rozvoje cyklistické dopravy
je nutné především budovat cyklostezky

V Jihočeském kraji je nejvíce značených cyklistických tras ze všech českých
regionů. Prioritou dalšího rozvoje je
především budování samostatných
cyklostezek – komunikací pro cyklisty,
popř. pěší či in-line bruslaře nebo lyžaře. To je jeden ze závěrů vyplývajících
z Koncepce cyklistické dopravy v Jihočeském kraji, kterou v září dokončila
pro Nadaci Jihočeské cyklostezky
společnost KP projekt.
Podle koncepce i samotné Nadace

Jihočeské cyklostezky je prioritou dalšího rozvoje cykloturistiky v regionu
vybudování dvou páteřních cyklostezek
- „Vltavské“ a „Otavské“. U obou
projektů je snahou využít přirozené
i člověkem vytvořené turistické atraktivity a potenciál prostředí kolem toků
řek Vltava a Otava. „K dnešnímu dni je
z hlediska přípravy o krok dále projekt
Otavské cyklostezky. Celková délka
plánované Otavské cyklostezky od jejího začátku na Modravě až po soutok

Kurz pomůže zájemcům
p ř i p r a v i t p ro j e k t
Již v příštím roce budou moci zájemci
z řad obcí, neziskových organizací, úřadů
práce i dalších subjektů využít nabídku
kurzu k projektové přípravě a řízení. Kurz
nazvaný „Příprava a řízení projektů financovaných ze Strukturálních fondů Evropské unie“ v současnosti vytváří společnost
KP projekt. Do konce roku proběhne jeho
akreditace ministerstvem školství.
„Kurz bude zahrnovat 88 hodin výuky
včetně konzultačních dní. Lektorskou
činnost zajišťují naši projektoví manažeři.
V souladu s dnešními trendy budou moci
účastníci kurzu při výuce využívat také
e-learning. Jinými slovy, ke studiu budou
moci využívat internet, kde naleznou
například studijní materiály, diskusní fóra,
knihovny,“ uvedla ředitelka společnosti KP
projekt Martina Štveráková. Doplnila, že

Ta k é

od září do října probíhá první pilotní kurz
pro deset účastníků.
Absolventi kurzu se budou schopni
orientovat v peněžních tocích v rámci
Strukturálních fondů Evropské unie,
budou umět formulovat a rozpracovat
vlastní projektový záměr, získají informace
potřebné k přípravě projektu, dále se
budou schopni orientovat v projektovém
řízení a aplikovat je na vlastní záměr,
budou umět pracovat s internetem
a hledat na něm informace k projektu,
seznámí se se studií proveditelnosti
a dalšími přílohami projektových žádostí
a budou schopni projekt úspěšně zrealizovat.

š k o l y

Základní, střední a vyšší odborné školy
mohou do 16. října předkládat své
projekty a žádosti o podporu ze zdrojů
Evropské unie.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo v pořadí již třetí, tentokráte průběžnou výzvu k předkládání
žádostí o finanční podporu prostřednictvím Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů (OP RLZ). "Podmínky pro
podání žádosti v rámci této výzvy jsou ale
dosti omezené, neboť jsou vypsány
pouze dva podprogramy. První z nich je
zaměřen na žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a u druhého
je projekt na vytvoření školního vzdělávacího programu vázán podmínkou schválení rámcového vzdělávacího programu
pro daný typ školy," uvedla vedoucí
oddělení rozvoje lidských zdrojů společnosti KP projekt Eliška Hájková.
Upřesnila, že první podprogram je
zaměřen na tvorbu a realizaci programů
integrace
znevýhodněných
žáků

m o h o u

a studentů do systému vzdělávání, tvorbu a realizaci programů zkvalitňování
vzdělávání v zařízeních pro výkon ústavní
výchovy a ochranné výchovy, organizování činností zaměřených na vzdělávací
a výchovné potřeby v daném místě,
vytváření a zkvalitňování podmínek pro
poskytování nabídky zájmového vzdělá-

Otavy s Vltavou činí zhruba 132 kilometrů a dnes je již detailně naplánováno vedení trasy do úseku cca 7 km za
městem Písek. Ve věci přípravy Vltavské
cyklostezky není dosud přesně naplánováno detailní vedení cyklostezky.
Stezka by měla zhruba kopírovat nynější značenou dálkovou cyklotrasu
vedoucí podél toku řeky Vltava, přes
Č. Krumlov, Č. Budějovice a Hlubokou
nad Vltavou. V dalších úsecích by pak
trasa cyklostezky měla více či méně
těsně kopírovat tok řeky Vltava až
k Orlické přehradní nádrži,“ řekl projektový manažer firmy KP projekt Miroslav
Kotoun. Doplnil, že v současné době
existují jen rámcové odhady investiční
náročnosti obou projektů v celkové
hodnotě asi půl miliardy korun.
„Stavební projektová dokumentace
projektu Otavské cyklostezky, resp.
některých jejích částí, by měla být
dokončena ještě letos, následovat pak
může výběrové řízení na realizaci
výstavby. Tomu však musí nutně předcházet vyřešení otázky finančního krytí
nákladů tohoto rozsáhlého projektu,

které jistě bude vícezdrojové,“ řekl
Kotoun.
Koncepce dále potvrzuje, že cyklistická doprava je v kraji důležitou prioritou rozvoje, a to jak na úrovni cykloturistiky, tak z hlediska přepravy osob ve
městech a obcích do zaměstnání, do
škol, za nákupy, zábavou apod. Tento
závěr potvrzuje například i průzkum
z nejnavštěvovanější cyklostezky v regionu, vedoucí z Českých Budějovic do
Hluboké nad Vltavou podél řeky. Vyplývá z něj, že při příznivém počasí projedou touto stezkou více než dva tisíce
lidí za den. „Materiál dále upozorňuje
na to, že kromě budování cyklostezek
je také nutná optimalizace současné
hustě značené sítě cyklotras. V praxi to
představuje například opravy nebo
doplnění značení cyklotras, kterých
jsou v Jihočeském kraji více než čtyři
tisíce kilometrů. V některých lokalitách
se ještě plánuje značení tras dalších,
zejména tematicky zaměřených,“ řekl
Kotoun.

Ve l e t r h s e z a m ě ř i l
na evropské dotace
Zájemci o finanční podporu z fondů
Evropské unie se mohli zúčastnit Veletrhu
evropských projektů, který se uskutečnil ve
středu 4. října v pavilónu Z na českobudějovickém výstavišti v rámci projektu Posílení
absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje. Pořádal jej Jihočeský kraj ve
spolupráci s partnerem projektu, společností
KP projekt.
V průběhu dopoledního programu veletrhu se uskutečnily souběžně dva vzdělávací
moduly určené především potenciálním
žadatelům o finanční příspěvek ze Strukturálních fondů Evropské unie. "Účastníci
konference se dozvěděli více například
o tom, jaké kroky je nezbytné podniknout
pro bezproblémovou realizaci projektů
a o podrobnostech technického a finančního vyhodnocování projektů. Pozvanými
hosty byli realizátoři projektů, kteří uvedli své

č e r p a t

zkušenosti z praxe na skutečných příkladech
realizace z programu INTERREG a některých
operačních programů," řekla Martina Štveráková ze společnosti KP projekt. Dodala, že
další z témat se věnovala novému programovacímu období 2007 - 2013, konkrétně
například očekávaným změnám ve struktuře
jednotlivých operačních programů. "Při
odpoledních workshopech účastníci diskutovali se zástupci implementačních agentur
Operačního programu Podnikání a inovace,
Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad a Operačního programu pro cíl
Evropská územní spolupráce," upřesnila
Štveráková. Součástí veletrhu byla i expozice
projektů na téma Projekty v partnerství.

f i n a n c e

vání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na
klíčové kompetence a na zvyšování,
rozšiřování a prohlubování odborné
a pedagogické způsobilosti pedagogických a dalších odborných pracovníků
v uvedených oblastech vzdělávání (pouze
jako doplnění výše uvedených aktivit).

E U

Druhý podprogram se orientuje na
modernizaci a realizaci školních vzdělávacích programů, včetně diferenciace
a individualizace vzdělávání, podporu
postupného zavádění rámcových vzdělávacích programů a modernizaci školních
vzdělávacích programů orientovaných na
rozvoj klíčových kompetencí a na zvyšování a prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů a dalších
odborných pracovníků pro tvorbu školních vzdělávacích plánů (pouze jako
doplnění výše uvedených aktivit).
Projekty předkládané do tohoto
programu mohou být podpořeny až do
výše 100 procent uznatelných nákladů
projektu. Celková výše prostředků pro
tuto výzvu činí 200 milionů korun. Minimální výše podpory na jeden projekt je
půl milionu korun a maximální pak 10
milionů Kč.
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Spolupráce s rakouskými partnery bude po dosavadních úspěších pokračovat

Také v budoucnu bude pokračovat
spolupráce jihočeských partnerů s rakouským spolkem Verein Kooperation und
Bildung. Ta právě dokončila svou partnerskou účast na realizaci projektu Centrum
pro přeshraniční spolupráci na Třeboňsku,
na níž spolupracovala s Třeboňskou rozvo-

jovou jako hlavním partnerem projektu.
Projekt, který byl podpořen prostřednictvím
Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká
republika - Rakousko, si kladl za cíl přispět
k podpoře rozvoje Třeboňska a přilehlých
příhraničních oblastí Rakouska.
"Základem projektu bylo vytvoření Centra pro přeshraniční spolupráci na Třeboňsku, které se bude dlouhodobě věnovat
přeshraniční spolupráci a iniciaci projektů
a záměrů s přeshraničním efektem. Centrum například pořádá specializované
konzultační dny pro zájemce o přeshraniční spolupráci a realizaci společných přeshraničních projektů zejména pro obce a neziskové organizace. V rámci uvedeného
projektu byly dále organizovány specializo-

vané semináře informující o možnostech
pro předkládání projektů či o zajímavých
tématech v oblasti přeshraniční spolupráce,
uskutečnily se přeshraniční exkurze se
zaměřením na různá témata, spojené vždy
s kooperačním setkáním možných partnerů, a věnovalo se i řadě dalších souvisejících
činností. V těchto a dalších aktivitách chceme pokračovat na Třeboňsku i v budoucím
období," uvedl Miroslav Kotoun, projektový manažer společnosti KP projekt, která
projekt na vznik Centra pro přeshraniční
spolupráci pro Třeboňskou rozvojovou
zpracovala a při jeho realizaci se podílela na
řadě aktivit.
Podle něho je velmi přínosné, že spolupráce se spolkem Verein Kooperation und

Bildung bude pokračovat i do budoucna
a dokonce se rozšíří na kooperaci s větším
počtem českých partnerů, například s Jihočeskou hospodářskou komorou, společností KP projekt, občanským sdružením
AgEnDa a dalšími subjekty. "Spolupráce by
se měla týkat především iniciace a realizace
společných přeshraničních projektů
v programovacím období 2007 - 2013,
předpokládáme rovněž pomoc rakouským
kolegům s organizací a propagací Zemské
výstavy Dolních Rakous v roce 2009," doplnil Miroslav Kotoun.

Jižní a Střední Amerika je stále dostupnější
Velkým podzimním lákadlem jsou pro
milovníky cestování expedičně - poznávací
zájezdy do Jižní a Střední Ameriky. Ty pořádá Cestovní kancelář Jihotransa s využitím
vlastních dopravních prostředků, obytných
autobusů, „hotelbusů“. S jejich pomocí
mohou milovníci dálek navštívit i ta nejexotičtější místa v pohodlí a bezpečí, s kompletním servisem a za přijatelnou cenu.

„Cesty do Jižní a Střední Ameriky mohu
vřele doporučit. Vypravujeme své klienty
například na velkou cestu Patagonií,
z Buenos Aires do Ria, napříč Jižní Amerikou, do Peru, Ekvádoru, Venezuely, Mexika, Panamy a do dalších částí Latinské
Ameriky,“ uvedl ředitel CK Jihotransa
Miroslav Dohnal.
Připomněl, že cestování za latinskoa-

merickou exotikou dnes již není výhradou
těch nejbohatších, ale stává se dostupným
pro širokou veřejnost. „Naše ceny, s ohledem na skutečnost, že zahrnují plnou
penzi, patří ve srovnatelném produktu na
českém trhu k cenám nejnižším. Naši stálí
klienti navíc mohou získat až čtrnáctiprocentní slevu na vybraný zájezd,“ řekl
Dohnal.
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