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Výstavba výtopny na biomasu společnosti
LESS & ENERGY s.r.o. v Dlouhé Vsi.
V rámci projektu dojde k výstavbě kotelny
a instalaci kotle o tepelném výkonu 800 kW.
Jako surovina pro tento kotel bude sloužit
odpadní hnědá štěpka z procesu odkornění.

www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/

TERMÍN UKONČENÍ PŘÍJMU
ŽÁDOSTÍ PO3
TERMÍN UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V RÁMCI
PROBÍHAJÍCÍCH VÝZEV SC 3.1, SC 3.2 A SC 3.5 PO3
OP PIK 2014 AŽ 2020 SE BLÍŽÍ!
V současné době probíhají tyto výzvy PO3
Efektivní energie OP PIK 2014 až 2020:
IV. Výzva programu podpory OZE (SC
3.1), IV. Výzva programu Úspory energie (SC 3.2) a III. Výzva programu Úspory energie v SZT (SC 3.5). Příjem žádostí
v rámci těchto výzev má končit v březnu
a v dubnu tohoto roku. Prioritní osa 3 –
Efektivní energie PO3 OP PIK se obecně
zaměřuje na podporu účinného nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a OZE, podporu zavádění nových
technologií v oblasti nakládání energií
a druhotných surovin. Cílem tohoto příspěvku je informovat o podpoře projektů energetické efektivnosti v rámci programu Úspory energie a Úspory energie
v SZT a programu podpory OZE a dále
podat aktuální informace o implementaci
těchto výzev, které byly vyhlášeny v červnu až srpnu roku 2018 s plánovanou celkovou alokací cca  8 mld. Kč. Dalším cílem
tohoto článku je upozornit na zkušenosti
z hodnocení těchto programů a upozornit

potenciální žadatele na co si dát při přípravě žádosti pozor z hlediska následného formálního a věcného hodnocení.

ČASTÉ CHYBY ŽADATELŮ
IDENTIFIKOVANÉ PŘI
ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ:
Žadatelé si v rámci vyhlášení nových
výzev nečtou v dostatečné míře všechny
podmínky programu a výzvy. Oproti předchozí výzvě došlo např. k zásadní změně
v kapitole 4.2. Dodatečné splnění není
možné. Obecná šablona Výzev se neustále mění, tedy doporučujeme prostudování celé Výzvy, nejenom např. kapitoly 9.3.
a 9.4.
V rámci formální kontroly na API jsou
velmi často identifikované tyto chyby:
• Nevyplněná pole v systému: např. číslo
účtu, DIČ, velikost podniku,
Pokračování na str. 3

Číslo 3 / Únor 2019 / zdarma
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OP PIK naslouchá podnikatelům
PETR TŮMA

Vážení žadatelé,

Šéfredaktor OPIK

velmi si vážíme přízně, kterou věnujete našemu OP. Váš kvalitní projekt je důkazem,
že dokážete přicházet s novými a inovativními myšlenkami.
Rádi bychom Vás proto požádali o zpětnou vazbu k procesům OP PIK – zda byste mohl identifikovat, jakou největší
bariéru/problém v našem OP ze své strany vidíte a jak jej
navrhujete odstranit.

Vážení čtenáři,

Pokud byste měli náměty, o čem
bychom měli psát, co bychom měli řešit, co vás nejvíce trápí, neváhejte se
na mě obrátit a já se na naší redakční
radě pokusím tyto podněty prosadit.
Můj mail je tuma@mpo.cz. Odpovídat
budu všem, kteří se ozvou. Tak neváhejte a pište. Budu se těšit na vaše názory, náměty a požadavky.
Předem vám všem děkuji
za spolupráci

Své podněty můžete zasílat až do 31. 3. 2019 prostřednictvím krátkého formuláře
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3OQvy_Hohv4g6DQDRAwk3htVncxliiK4FwQ3F53ZMXw3VYA/viewform

Chceme zlepšovat OP PIK pro Vás, pomozte nám v tom!
Děkujeme za Váš čas
Tým OP PIK

OP PIK začal být aktivní na sociálních sítích!
První příspěvek byl na LinkedIn přidán dne 7. 2. 2019.
A čeho se týkal? To už zjistíte v přiložené grafice.
Tak se přidejte ke sledování profilu MPO a žádné
zajímavosti Vám neuniknou!

OP PIK má nový roll up!
Své stálé místo bude mít před velkou konferenční
místností hned při vstupu do „Pečkárny“. A když
na něj zde nenarazíte, vězte, že je právě na cestách
po krajích ČR na seminářích pro vás – žadatele
OP PIK.

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE
PRO KONKURENCESCHOPNOST

110 mld. Kč
pro rozvoj
vašeho
podnikání
VÝZKUM
A VÝVOJ
PRO INOVACE
Inovace
Potenciál
Aplikace
Inovační vouchery
Partnerství znalostního
transferu
Služby infrastruktury
Spolupráce
Proof of concept

MALÉ
A STŘEDNÍ
PODNIKY
Technologie
Poradenství
Expanze
Rizikový kapitál
Marketing
Nemovitosti
Školicí střediska

PO2

Termín ukončení příjmu žádostí v rámci probíhajících výzev SC 3.1,
SC 3.2 a SC 3.5 se nám sice nezvratně
blíží, avšak nemusíte se obávat, připravujeme pro vás nové výzvy a některé současné stále poběží. Neváhejte se
proto přihlásit. Informace o nich naleznete buď přímo na stránkách našeho
ministerstva, nebo na stránkách API.
Ty současné otevřené naleznete i přímo v tomto informačním zpravodaji.
Dále vás chci informovat, že naše ministerstvo v těchto dnech pilně připomínkuje podobu kohezní politiky pro nové
období 2021+, o tom však až v dalších
číslech. Tak doufám, že se mi podařilo
vás tímto úvodem opět alespoň trochu
navnadit na další čtení a zájem o tento
plátek :)

[Kittitee Pangwang]©123RF.com

Z Vašich odpovědí vybereme minimálně 3 nejlepší, které
se budeme snažit uvést do praxe a tím nastavené procesy zlepšit. Autoři těchto námětů budou zároveň oceněni
v rámci Podnikatelského projektu roku 2019.

PO1

tak už tu máme třetí číslo. Jsem
nesmírně rád, že se nám sešlo znovu
mnoho ohlasů z vaší strany. Vaše náměty nám napomohly změnit nebo
upravit řadu věcí souvisejících s vybranými výzvami. Rovněž se nám podařilo
vás správně nasměrovat, kam jste potřebovali. Vzájemná komunikace s Vámi je pro nás to nejcennější.

EKOENERGIE
PRO KONKURENCESCHOPNOST

Petr Tůma
Šéfredaktor OPIK

www.mpo.cz
www.agentura-api.org
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INFORMAČNÍ
A KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE
Vysokorychlostní
internet
ICT a sdílené služby

PO4

Obnovitelné zdroje
energie
Úspory energie
Smart grids I
Nízkouhlíkové
technologie
Úspory energie v SZT
Smart grids II

PO3

S přátelským pozdravem

+420 800 800 777
programy@agentura-api.org

Pokračování ze strany 1
• Chyby v plné moci (chybí notářské
ověření nebo není v autorizované konverzi),
• CZ NACE – (zaškrtnut kód, který není
uveden v RES – registr ekon. subjektů),
• Nesoulad údajů v dokumentech a v systému (např. jiný rozsah opatření, jiné
výdaje, harmonogram, etapizace atd.),
• Nesoulad údajů v systému (např. rozdílné datum ukončení projektu v harmonogramu a etapách/finanční plán/
indikátory),
• Špatně stanovená velikost podniku (vliv
partnerských a propojených podniků),
• Nedostatečně vyplněné prohlášení
k žádosti o podporu (uvedení partnerských, propojených podniků, čerpání de minimis, další podíly žadatele
/v žadateli), viz metodika: https://
www.agentura-api.org/metodika/,
• U relevantních položek není zaškrtnuto
patří do „de minimis“ (projektová dokumentace, energetický posudek),
• Špatně stanovené způsobilé výdaje/dotace,
• Nedoložení všech povinných příloh.

PROGRAM ÚSPORY ENERGIE
Tento program, který si klade za cíl zvýšení energetické účinnosti v podnikatelském sektoru, patří s celkovou alokací
ve výši 746 mil. € mezi klíčové nástroje
tzv. alternativního schématu.
Cílovou skupinou programu jsou nejen
podnikatelské subjekty ale také akciové
společnosti se 100% podílem veřejného
sektoru, národní podniky a státní podniky. V dalších výzvách budou moci být
podporována i komerční turistická zařízení (hotely, volnočasová zařízení, lázně
a restaurace).
Podporovány jsou tyto aktivity:
• modernizace a rekonstrukce rozvodů
elektřiny, plynu a tepla, stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu a soustav osvětlení v budovách
a průmyslových areálech,
• realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov (např. zateplení,
výměna otvorů...),
• využití odpadní energie ve výrobních
procesech,
• snižování energetické náročnosti
výrobních a technologických procesů,
• instalace OZE pro vlastní spotřebu
podniku (biomasa, solární systémy,
tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy) a instalace kogenerační jednotky
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Výstavba výtopny na biomasu společnosti LESS & ENERGY s.r.o. v Dlouhé Vsi

s využitím elektrické a tepelné energie
pro vlastní spotřebu a instalace akumulace elektrické energie (nově již
od III. Výzvy).
IV. Výzva Programu Úspory energie
Jedná se o průběžnou výzvu s celkovou alokací 6 mld. Kč, v rámci které je umožněn příjem žádostí od
2. 7. 2018 do 29. 4. 2019.
K 31. 1. 2019 bylo podáno celkem 236
žádosti s požadovanou investiční dotací
965 mil. Kč. Podrobnější informace včetně kritérií k hodnocení a specifických
podmínek jsou k dispozici na webových
stránkách MPO https://www.mpo.cz/cz/
podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/
uspory-energie---iv--vyzva--238655/
Odpovědi na některé často se vyskytující
chyby a problémy lze nalézt na stránkách
API FAQ https://www.agentura-api.org/
faq-program-uspory-energie/
Na základě zkušeností z implementace
předchozích výzev a diskuse se sociálními
partnery byla IV. výzva modifikována s cílem výrazně zvýšit zájem podniků o realizaci úsporných opatření.
Významné změny oproti předcházejícím
výzvám
• je možné získat podporu i na organizaci
výběrového řízení (v režimu de minimis);
• byla zvýšena poměrná podpora (v režimu de minimis) na zpracování energetického posudku či projektové dokumentace;
• hodnotící kritéria Hospodárnosti rozpočtu (12 bodů) a specifického kritéria
(5 bodů) hodnotící podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl
za ČR byla nahrazena kritériem Měrné
způsobilé výdaje na roční úsporu 1 GJ,

• byla snížena minimální bodové hranice
ze 60 na 50 bodů, které jsou nezbytné
pro schválení projektu,
• v rámci této výzvy není omezen počet
žádostí na jeden ekonomický subjekt
(jedno IČ).
Počet žádostí a předpokládané přínosy
programu Úspory energie
K 31. 1. 2019 bylo schváleno v rámci I.,
II. a III. výzvy programu Úspory energie celkem 1 018 projektů, které žádají o investiční dotaci cca 5,462 mld. Kč.
Vyplaceno bylo už celkem 1,551 mld.
Kč v rámci 488 projektů. Celková předpokládaná úspora za celkem schválené
projekty I a II. výzvy by měla být ve výši
2,6 PJ (celkem 803 projektů s investiční
dotací ve výši 4 774 mil. Kč).
Zkušenosti z hodnocení projektů –
vybrané chyby žadatelů
• Do hodnocení vstupují celkové způsobilé výdaje = Investiční náklady
v energetickém posudku + náklady
na projektovou dokumentaci + náklady na inženýrskou činnost + náklady na energetický posudek + náklady
na výběrové řízení. Z tohoto důvodu
je nutné dávat pozor při finalizaci plné
žádosti vzhledem ke specifické podmínce bod v) kap. 9.3) výzvy měrné
způsobilé výdaje na roční úsporu energie nesmí být vyšší než 25 tis. Kč/GJ.
• Špatný výklad bonifikace kritéria připravenosti projektu zda předmět realizace projektu nepodléhá stavebnímu
řízení podle Zákona č. 183/2006 Sb.
(Vyjádření stavebního úřadu není možné nahradit čestným prohlášením!)
• nedostatečné vyjádření energetického specialisty ke specifickým podmínkám přijatelnosti projektu (kapitola
9.3) výzvy;
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• neuvedení presumpčních údajů týkajících se provedení opatření (popisy
opatření, typ energonositele, úspory
energií, parametry);
• nesprávný výpočet snížení emisí CO2
na základě chybných emisních koeficientů – je nutné používat aktuální koeficienty podle vyhlášky č. 480/2012 Sb.
o energetickém auditu a energetickém
posudku;
• nezapočtení vlastní spotřeby zdroje
do energetické bilance případně výpočtu snížení emisí CO2.

PROGRAM ÚSPORY ENERGIE
V SZT
Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím maximálního
využití energeticky účinného dálkového
vytápění a chlazení podle definice uvedené v Nařízení komise (EU) č. 651/2014,
a to zejména modernizací soustav zásobování tepelnou energií (SZT), optimalizací jejich provozu a snižováním ztrát
tepla v rozvodných tepelných zařízeních.
Celková alokace na tento program je cca
143 mil. EUR.
III. Výzva Úspory energie v SZT
Tato výzva s celkovou alokací 1 mld. Kč
byla vyhlášená 11. 6. 2018. Příjem žádostí o podporu bude probíhat do 31. března 2019 včetně formou jednostupňového sběru žádostí v rámci průběžné výzvy,
což je změna oproti předchozím výzvám.
K 31. 1. 2019 byly podány celkem 4 žádosti, které požadují investiční dotaci
ve výši 25 415 tis. Kč. Nejzazším termínem pro ukončení fyzické realizace projektu je datum 31. prosince 2022 (je možné prodloužit až do 30. 6. 2023, u řádně
zdůvodněné žádosti o změnu). Ve III. výzvě je nově zavedena možnost podpory
samostatné instalace a rekonstrukce
plynových zdrojů (monovýroby tepla)
v SZT (pouze podpora de minimis) u projektů které nemohou splnit požadavky
na energeticky účinné dálkové vytápění
a chlazení ve smyslu definice uvedené
ve směrnici 2012/27/EU.
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• bylo zrušeno kritérium D „Realizace
projektu v okrese se zvýšenou nezaměstnaností.“
Znění III. Výzvy s přílohami je na webových stránkách MPO - https://www.
mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op
-pik-2018/uspory-energie-v-szt---iii--vyzva---237688/
V rámci I. a II. výzvy bylo schváleno 75
projektů s investiční dotací cca 1,814
mld. Kč. Předpokládaná úspora primární
energie za tyto projekty by měla být cca
2 PJ. Vyplaceno bylo 372 mil. Kč v rámci
46 projektů.
Vybrané chyby, které identifikuje interní
hodnotitel při věcné kontrole, jsou pak
následující:
• nedostatečné prokázaní podmínky, že
soustava splní požadavky „energeticky
účinné dálkové vytápění a chlazení“
podle směrnice 2012/27/EU;
• nedostatečné prokázání podmínky, že
nová KVET bude plnit požadavky vysokoúčinné KVET;
• nesprávná aplikace srovnávací varianty
v případě KVET;
• nesplnění termínu při doložení stavebního povolení, které se má se vztahovat ke všem navrhovaným opatřením
v rámci projektu;
• nesprávné doložení Implementace
systému managementu hospodaření
s energií podle ČSN EN ISO 50001;
• nedostatečná analýza nákladů a přínosů v případech nové výstavby tepelných
rozvodů SZT nebo monovýroby tepla.

PROGRAM PODPORY OZE
Tento program si klade za cíl zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Celková alokace
na tento program je cca 53,5 mil. EUR.
Podporovány jsou tyto aktivity:
• vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic využívajících bioplyn
v bioplynové stanici k výrobě elektřiny
a tepla pomocí tepelných rozvodných
zařízení do místa spotřeby;

Oproti II. výzvě došlo k následujícím
modifikacím výběrových kritérií:

• výstavba a rekonstrukce zdrojů KVET
z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně;

• bodové hodnocení kategorie B „Připravenost projektu“ byla zvýšena z 10
na 20 bodů;
• bodové hodnocení kategorie C „Měrné
způsobilé výdaje na snížení emisí CO2“
bylo sníženo z 30 na 25 bodů;

• výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla
z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně;
• výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10
MWe).

IV. Výzva Programu podpory OZE
Jedná se o průběžnou výzvu, v rámci
které je umožněn příjem žádostí od 3. 8.
2018 do 29. 3. 2019 s celkovou alokací
930 mil. Kč.
Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 155 mil. Kč
z alokace na tuto výzvu. Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum
31. 12. 2022, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.
K 31. 1. 2019 bylo podáno 5 žádostí s požadovanou investiční dotací 101 mil. Kč. Podrobnější informace včetně kritérií k hodnocení a specifických podmínek jsou
k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu https://www.
mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora
-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op
-pik-2018/obnovitelne-zdroje-energie--iv--vyzva--239217/
Významné změny oproti předcházejícím
výzvám:
• jedná se o průběžnou výzvu;
• významné zvýšení plánované alokace
výzvy;
• možnost podpory instalace OZE pro
vlastní spotřebu podniku (už od III.
výzvy).
Počet žádostí a předpokládané přínosy
podpory OZE
K 31. 1. 2019 bylo celkem schváleno
32 projektů (zájem byl především o výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla z biomasy), které žádají o investiční dotaci 378,3
mil. Kč. Vyplaceno bylo 36 mil. Kč v rámci
6 projektů.
Zkušenosti z hodnocení projektů –
vybrané chyby žadatelů
• Nedostatečné vyjádření k požadavku
týkajícímu se mezních hodnot emisí
pro spalovací zařízení podle Směrnice
2015/2193/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze
středních spalovacích zařízení.
• Nedostatečné vyjádření k požadavku
na udržitelné dodávky biomasy z lokálních zdrojů,
• nedostatečná analýza nákladů a přínosů v případech monovýroby tepla z biomasy, že se jedná o energeticky efektivnější aplikaci než kombinovaná výroba
elektřiny a tepla (KVET) anebo pokud
není technicky možné KVET využít, tak
musí být zajištěno výrazné zlepšení
energetické účinnosti dálkového vytápění.
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VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
Vysokorychlostní internet je konečně tady!
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 7. února očekávanou II. Výzvu v dotačním programu Vysokorychlostní internet.
Cílí na tzv. bílá adresní místa, kde vysokorychlostní internet není k dispozici.
Ve výzvě je alokováno 1 000 000 000 Kč
s tím, že v případě většího zájmu bude
alokace Výzvy adekvátně navýšena.
Výzva je určena podnikatelům (fyzickým
i právnickým osobám), kteří mohou žádat o dotaci na zařízení a práce potřebné
k vybudování moderní telekomunikační infrastruktury. Podpora dosahuje výše 75 % ze způsobilých výdajů projektu.
Minimální výše podpory je 0,5 milionu
korun, maximální pak 200 milionů. Žádosti o dotační podporu bude přijímat
Agentura pro podnikání a inovace (API)
od 8. května 2019 do 8. července 2019.
MPO celou výzvu důkladně konzultovalo
s profesními organizacemi, zástupci Českého telekomunikačního úřadu, dotčenými orgány státní správy a samosprávy
a pochopitelně i se zástupci Evropské komise.

oblastech nejsou v současné době zajištěny služby připojení k internetu na úrovni 30 Mbit/s a nikdo doposud neprojevil
zájem je do konce roku 2021 nabídnout.
V ostatních oblastech ČR potřebná infrastruktura buď již existuje, nebo ji investoři hodlají do konce roku 2020 vybudovat.
Cílem výzvy je pokrýt 10 % území České
republiky, které je relativně řídce osídlené, vysokorychlostním internetem. Potenciální investoři doposud nepovažovali
výstavbu v těchto oblastech za ekonomicky atraktivní, a proto neprojevovali zájem
na tomto území investovat. Dostupnost
kvalitních vysokorychlostních služeb pří-

Cílem výzvy je pokrýt
10 % území České republiky,
které je relativně řídce
osídlené, vysokorychlostním
internetem.

„Cílem Výzvy je umožnit lidem v podporovaných oblastech přístup ke stejným
službám jako mají jejich spoluobčané
v oblastech pro investory atraktivních.“

stupu k internetu umožní lidem žijícím
a pracujícím na tomto území zvýšit kvalitu života, rozšířit přístup k informacím
a ke vzdělání a zlepšit jejich možnosti pracovního uplatnění.

Návrh tzv. bílých oblastí, kde bude
na úrovni bílých adresních míst možné
podporovat výstavbu infrastruktury, byl
upraven podle výsledků veřejné konzultace, vyhlášené v listopadu 2018. Její
průběh i výsledky jsou k dispozici na portálu www.verejnakonzultace.cz. V bílých

„Méně obydlené oblasti ČR, které nejsou
z pohledu investorů dostatečně atraktivní, by mohly zůstat v důsledku nedostatečného přístupu k internetu dlouhodobě vyloučeny z hospodářského rozvoje,
což by negativně ovlivňovalo celkový
hospodářský potenciál ČR.“

[arcoss]©123RF.com

Nezájem investorů se týká cca 10 % území České republiky. Vzhledem k řídkému
osídlení tohoto území jsou to asi 4 %
všech budov určených k bydlení. Z vyhodnocení veřejné konzultace je zjevné,
že tato situace do konce roku 2021 nezmění.
Vlastní text Výzvy, i hodnotící kritéria schválená Monitorovacím výborem OP PIK, jsou
podstatně jednodušší a transparentnější,
než tomu bylo ve Výzvě předchozí.
Každý zájemce dokáže při využití transparentních výpočtů velmi přesně odhadnout budoucí bodové hodnocení svého
projektu. Výzvy se budou moci zúčastnit
všechny typy aktérů bez ohledu na jejich
velikost - bude záležet pouze na kvalitě
jejich projektu. V jednom území budou
moci vedle sebe existovat různé projekty, ovšem za předpokladu, že se jejich
zájmová území nebudou překrývat. Když
se jejich zájmová území budou překrývat, dotační podporu obdrží lepší z těchto projektů, který navrhne lepší řešení
za lepší cenu a v důsledku obdrží vyšší
bodové hodnocení.
Oproti I. Výzvě bude možné pořídit
v rámci projektu všechny komponenty
potřebné pro vybudování sítí a pro zajištění služeb koncovým zákazníkům.

[RAJESH RAJENDRAN NAIR]©123RF.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádá v průběhu března seminář pro potenciální žadatele, který bude zaměřen
na detailní seznámení s podmínkami
výzvy. Dotazy mohou zájemci zasílat
na pripominky@mpo.cz
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Rok 2018 na Zelené lince OP PIK
V roce 2018 odbavili analytici zelené linky
více než osm tisíc telefonických a 4,5 tisíce
písemných dotazů na OP PIK. Volající nejčastěji vznášeli dotazy k systému IS KP14+,
programu Úspory energie a metodickým
pravidlům OP PIK jako například výběr dodavatele či určování velikosti podniku.
Rekordní počet 15 tisíc dotazů z roku
2015 zůstal i v roce 2018 nepřekonán,
ale i v loňském roce byla zelená linka
Agentury pro podnikání a inovace nejdůležitějším nástrojem komunikace
s žadateli, příjemci a zájemci v programech OP PIK.
Z osmi tisíc odbavených hovorů se nejvíce dotazů týkalo procesů v žádosti v aplikaci ISKP 14+ - správné vyplnění jednotlivých položek žádosti, změnová řízení
a žádost o platbu; a metodiky – výběr
dodavatele, pravidla účtování o dotaci či status malého a středního podniku. Z programů se žadatelé nejvíce

ptali na trojici Úspory energie, Aplikace
a Technologie.

Zelená informační linka
tel.: 800 800 777
po–pá: 9–13 hod.
Nejvytíženějším měsícem na lince byl
duben, kdy končil příjem žádostí ve výzvách programu Úspory energie, kde
i přes dlouhý a kontinuální příjem žádostí
a další navazující výzvu byla koncentrace
podaných žádostí v posledních týdnech
příjmu.
Analytici zelené linky kromě telefonických zpracovávají i dotazy písemné a těch

bylo v loňském roce více než 4,5 tisíce.
Forma emailu je často volena u složitějších dotazů – typicky na určení velikosti
podniku a dalších metodických dotazů,
k jejichž zodpovězení je třeba více času,
studia dokumentace a konzultace našich
expertů na jednotlivé oblasti.
Zelená informační linka pro programy
podpory podnikání 800 800 777, která
funguje nepřetržitě od roku 2014, je dostupná z celého území České republiky
a volání na ni je bezplatné.
Dotazy související s podporou podnikatelských projektů z OP PIK je možné pokládat v pracovních dnech od 9 do 13 hodin.
Pro písemné dotazy využijte adresu:
programy@agentura-api.org.

Proof of Concept
NOVÁ PODPOROVANÁ AKTIVITA V II. VÝZVĚ PROGRAMU
PROOF OF CONCEPT
Ministerstvo průmyslu a obchodu 20. pro
since 2018 vyhlásilo II. Výzvu programu
Proof of Concept s alokací 200 milionů
korun. Výzva je určena malým a středním
podnikům. Příjem žádostí o podporu probíhá od 4. ledna 2019 do 6. května 2019.
V I. výzvě programu vyhlášené na konci roku 2017 bylo podpořeno celkem
13 projektů s celkovou dotací ve výši
54 mil. Kč.
Doufáme, že o dotace ve výzvě bude zvýšený zájem a bude podáno více žádostí
o podporu, které by naplnily celkovou
alokaci výzvy.
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Pro zvýšení absorpční kapacity byla v II.
výzvě přidána zcela nová aktivita zamě-

řující se na dotažení výsledků výzkumu
a vývoje do finální fáze, testování a ověřování nového produktu/procesu nebo
služby v reálných provozních podmínkách, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu
a nasazení nového výrobku na trh. Jedná
se o první výzvu OP PIK, která se zaměřuje na tuto finální fázi VaV projektu před
komercializací.
Mezi způsobilé výdaje lze kromě vývojových činností zařadit také výdaje zaměřující se na průzkum trhu, zjišťování zájmu
a požadavků finálních zákazníků, výdaje na přípravu komercializace i zajištění
ochrany duševního vlastnictví.

[Jakub Jirsak]©123RF.com
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Dotační vyšetřovací služba, aneb „co je špatně?“
Jejich revírem jsou dotace; jejich tempo
je vražedné; jejich protivníci jsou nedoložené a neoceněné položky rozpočtu,
chybné stanovení statutu žadatele či
vlastnické struktury a demolice objektů
nesouvisejících s projektem; nasazení
osm hodin denně – to jsou hodnotitelé
žádostí o podporu z Odboru PO2, PO3
a PO4, jejich povoláním je Vaše prosperita a konkurenceschopnost.
Pilotním dílem této rubriky bylo představeno elitní seskupení úředníků pracujících
na snížení úmrtnosti projektů napříč výše
uvedeným odborem, jež si již stihlo i přes
svou krátkou existenci vybudovat opravdu
značný respekt, a to v rámci celého ministerstva. Důvod je prostý – dechberoucí
efektivita odhalování nejčastěji se opakujících nedostatků v žádostech o podporu.
Následky těchto chyb všichni známe, tedy
až na pár šťastlivců… Aktuální vydání je zaměřeno na program Nemovitosti:
Rozpočet – K velkému překvapení interních hodnotitelů se ukázala omylem býti
premisa, že termín „rozpočet“ je zřejmý
a bez dalšího pochopitelný. Dovolujeme

si tedy touto cestou využít webovou definici ve znění: „Rozpočet je obecně seznam
veškerých plánovaných výdajů a příjmů”.
Rozpočet je nutné uvádět v celém rozsahu a v souladu s ceníky ÚTR/RTS, případně s předběžnými nabídkami na celou
stavbu, její části, či na konkrétní položky,
u nichž nebyly použity uvedené ceníky.
Rozpočet formou souborových a kompletovaných položek nelze akceptovat, což
je nyní po nastudování definice významu
onoho klíčového slova jistě všem zřejmé.
Povinnost konkrétní specifikace platí obdobně i pro nezpůsobilé výdaje na investice dle druhé přílohy výzvy Nemovitosti III.
Přílohy – Zdá se, že žadatelé v programu
Technologie jsou v kvalitě přikládaných
dokumentů mnohem dále, než v programu Nemovitosti, neboť v minulém vydání
jsme troufale upozorňovali na formální
a věcné aspekty dokládaných dokumentů. Důvod shledáváme ve skutečnosti,
že výzev v programu Technologie bylo 3x
více. Dnes necháme tyto divoké fantazie
spát a pouze na Vás apelujeme, žadatelé
v programu Nemovitosti, aby předepsané
přílohy byly v čitelné formě, včetně ra-

zítek. Dále je nutné pro účely stanovení
stáří nemovitosti předložit stanovisko příslušného stavebního úřadu.

CO ŠPATNĚ NEBUDE…
Doporučení:
č. 1 – Nedemolujte objekty, které nesouvisí s projektem – to jsou ty, na jejichž
místě nevznikne nová stavba či jinak
využitelná plocha. A pokud i přesto potřebujete demolovat, tedy demolujte,
ovšem bez dotační podpory.
č. 2 – Datum zahájení a ukončení první
a poslední etapy musí korespondovat
s datem zahájení a ukončení projektu.
č. 3 – Společník, jakožto podnikající
FO s více než 25%, resp. 50%, podílem
ve společnosti, musí být uveden v Prohlášení k žádosti bez de minimis jako
partnerský (propojený) podnik, avšak
nelze jej započítat duplicitně do přepočteného počtu zaměstnanců.
Věříme, že optimismus a entuziasmus
nám vydrží i do dalšího čísla. Podpořit
nás můžete na účet… EU tím, že budete
dbát výše uvedených doporučení.

ČMZRB
BEZÚROČNÝ ÚVĚR
NA ENERGETICKÉ ÚSPORY?
ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY
Moderně smýšlející podnikatelé mohou
již více než rok získat zvýhodněné financování na energeticky úsporné projekty.
Nové rozvody elektřiny či plynu, výměnu oken či osvětlení, zateplení budovy či
pořízení úspornějších strojů nebo využití
obnovitelných zdrojů energie apod. totiž lze realizovat s využitím bezúročného
úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banka (ČMZRB).
ČMZRB poskytuje toto zvýhodněné financování v rámci programu Úspory energie
podnikatelům bez rozdílu velikosti. Podnikatelé si tak mohou sáhnout na podporu ve výši 800 tisíc až 30 milionů korun a mohou ji využít k financování až
70 % způsobilých výdajů projektu. Úvěry
mají až desetiletou splatnost s možností
odkladu splátek jistiny až na 4 roky.
Získání zvýhodněného financování je podmíněno současným čerpáním komerčního úvěru u některé ze spolupracujících
finančních institucí, a to v minimální výši

20 % způsobilých výdajů projektu. ČMZRB
ale na úhradu úroků u tohoto úvěru poskytuje finanční příspěvek, a to až do výše
1,5 milionu korun. Vedle této formy podpory je pro podnikatele připraven také finanční příspěvek na pořízení energetického posudku až do výše 250 tisíc Kč.
Úvěr je možné využít k financování takových podnikatelských projektů realizovaných kdekoliv na území ČR mimo region
hlavního města Prahy, které přinesou
minimálně 10% úsporu energie. Typicky
podporovaným projektem tak např. může
být zateplení budov určených k podnikání, nové rozvody elektřiny a plynu, výměna kotlů, instalace kogeneračních jednotek, osvětlení budov a průmyslových
areálů, zavedení systémů měření a regulace energie, využití odpadního tepla,
nahrazení strojů a zařízení úspornějšími,
využití obnovitelných zdrojů energie či
akumulace elektrické energie apod.

využila, je společnost Lef – druhý největší výrobce knedlíků v ČR. Ve firmě se
zabývali otázkou, jak zachovat kvalitu
a přitom příliš nezdražit své produkty pro
koncového zákazníka. Výsledkem je realizace energeticky úsporného projektu
– modernizace výrobního zázemí – které
jí přinese úsporu v nákladech na energie a zároveň dojde ke zvýšení komfortu pro zaměstnance. Díky financování
od ČMZRB firma navíc ušetří a nezatíží
tolik své cash flow.

Úspory energie v praxi
Jednou z firem, která bezúročný úvěr
od ČMZRB z programu Úspory energie

[Maitree Boonkitphuwadon]©123RF.com
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AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY
Vyhlášení
výzvy

7. 2. 2019

20. 12. 2018

19. 12. 2018

17. 12. 2018

10. 12. 2018

30. 11. 2018

30. 11. 2018

30. 11. 2018

30. 11. 2018

26. 11. 2018
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Zahájení
příjmu
Ukončení
příjmu
8. 5. 2019
8. 7. 2019

4. 1. 2019
6. 5. 2019

1. 3. 2019
31. 5. 2019

2. 1. 2019
30. 6. 2020

11. 3. 2019
13. 6. 2019

3. 12. 2018
31. 5. 2019

3. 12. 2018
31. 5. 2019

3. 12. 2018
31. 5. 2019

3. 12. 2018
30. 9. 2019

28. 1. 2019
28. 5. 2019

Program
podpory

Zaměření programu
podpory

Vysokorychlostní internet
– Výzva II

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní
přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

Proof of Concept
– Výzva II

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu
nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich
možným uplatněním v praxi

Marketing
– Výzva IV

individuální účasti malých a středních podniků
na zahraničních výstavách a veletrzích

Inovační vouchery
– Výzva IV

nákup poradenských, expertních a podpůrných
služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací
a certifikovaných zkušeben

Technologie
– Výzva IX

pořízení nových strojů, technologických zařízení
a vybavení

Nízkouhlíkové technologie
– Elektromobilita
– Výzva IV

zavádění nových technologií v oblasti nakládání
energií a druhotných surovin

Nízkouhlíkové technologie
– Druhotné suroviny
– Výzva IV

zavádění nových technologií v oblasti nakládání
energií a druhotných surovin

Nízkouhlíkové technologie
– Akumulace energie
– Výzva IV

zavádění nových technologií v oblasti nakládání
energií a druhotných surovin

Nízkouhlíkové technologie –
Úprava bioplynu na biometan
a jeho vtláčení do sítě
– Výzva IV

zavádění nových technologií v oblasti nakládání
energií a druhotných surovin

Technologie
– Výzva VIII
(pro začínající podniky)

pořízení nových strojů, technologických zařízení
a vybavení
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AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY
Vyhlášení
výzvy

8. 10. 2018

8. 10. 2018

3. 8. 2018

29. 6. 2018

29. 6. 2018

28. 6. 2018

26. 6. 2018

25. 6. 2018

22. 6. 2018

11. 6. 2018

Zahájení
příjmu
Ukončení
příjmu
8. 10. 2018
30. 9. 2019

8. 10. 2018
30. 9. 2019

3. 8. 2018
29. 3. 2019

16. 7. 2018
15. 1. 2020

2. 7. 2018
29. 4. 2019

31. 8. 2018
31. 5. 2019

15. 8. 2018
30. 5. 2019

28. 8. 2018
28. 5. 2019

22. 10. 2018
22. 5. 2019

11. 6. 2018
31. 3. 2019

Program
podpory

Zaměření programu
podpory

Smart grids II
– Výzva VI

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce
vedení přenosové soustavy a transformoven
(v souladu s konceptem chytrých sítí)

Smart grids II
– Výzva V

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce
vedení přenosové soustavy a transformoven
(v souladu s konceptem chytrých sítí)

Obnovitelné zdroje energie
– Výzva IV

výroba a distribuce energie pocházející
z obnovitelných zdrojů

Úspory energie – Energeticky
efektivní budovy
– Výzva II

snížení energetické náročnosti podnikatelského
sektoru

Úspory energie
– Výzva IV

snížení energetické náročnosti podnikatelského
sektoru

ICT a sdílené služby
– Výzva IV – aktivita Budování
a modernizace datových center

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz
center sdílených služeb, budování a modernizace
datových center

Školicí střediska
– Výzva III

výstavba a rekonstrukce školicích center, pořízení
vybavení školicích prostor

ICT a sdílené služby
– Výzva IV – aktivita Zřizování
a provoz center sdílených
služeb

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz
center sdílených služeb, budování a modernizace
datových center

Nemovitosti
– Výzva III

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce
stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury
a objektů typu brownfield

Úspory energie v SZT
– Výzva III

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem,
zavádění a zvyšování účinnosti systémů
kombinované výroby elektřiny a tepla
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... ZE ŽIVOTA KONTROLORA
Pověření ke kontrole předloženo, kontrola na místě formálně zahájena. Můžeme tedy přistoupit k samostatné kontrole.
Dneska na mě padá kontrola finanční
části. Jelikož je paní účetní přítomna zahájení kontroly, pak není problém si říci
o relevantní dokumenty. Co mě tedy primárně zajímá a co vždy požaduji?
V prvé řadě je to účetní sestava, ze které je zřejmé, že společnost vede oddělenou účetní evidenci pro projekt.
A protože si příjemce nárokuje výdaje
v podaných Žádostech o platbu, pak si
samozřejmě říkám také o originály účetních dokladů včetně dokladů o provedení plateb dodavatelům. Dále mě zajímají veškeré podklady k fakturaci – jako
jsou předávací protokoly, zjišťovací protokoly, výkazy výměr, stavební deníky,
výkazy práce, mzdové listy jednotlivých
pracovníků v případě nárokovaných
osobních nákladů apod. Abych dodržel
všechny příručky a manuály pro kontrolu, pak žádám ještě o aktuální registr
dlouhodobého majetku, případně rozbor zůstatku nedokončených investic, říkám si o karty majetku, pohyby na účtu
přijatých dotací, evidence odvodu DPH,
případně doložení toho, že DPH na vstupu není nárokována a v poslední řadě
o účetní závěrky příjemce za období
před realizací, během realizace a po realizaci projektu.
Tím by kontrola finanční části měla být
za mnou. Usrkávám teplý čaj a dávám

dohromady text do Protokolu. Po očku
sleduji kolegy, jak se prokousávají dokumentací výběrových řízení. Napětí ze
vzduchu mizí a střídají ho sluneční paprsky probleskující okny. Kontrola se chýlí
ke konci.
Jaké dokumenty si má příjemce dotace
připravit ke kontrole výběrového řízení?
Příjemce dotace by si měl připravit veškerou dokumentaci k výběrovému řízení.
I když se v informačním systému nachází
většina dokumentace, přesto se originály
kontrolují i na místě. Pro zdárný průběh
kontroly je zapotřebí především ověřit
a zkontrolovat:
• výpočet odhadované hodnoty tendru;
• jmenování hodnotící komise (HK), zejména odbornost členů HK;
• vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele v souladu
s platnými Pravidly pro výběr dodavatelů (PpVD);
• úplnost Zadávací dokumentace (dávat
si pozor na to, kdo ji připravoval, nebezpečí propojenosti osob, dále zjistit,
zda jsou kritéria v ZD nastavena nediskriminačně);
• seznam přihlášených uchazečů;
• soulad nabídek se Zadávací dokumentací;
• dotazy k ZD a odpovědi na ně, potvrzení o jejich doručení;
• seznam přijatých a vyloučených nabídek, originály nabídek včetně obálek
s daty;

(Pokračování z minulého čísla)
• zápis z otevírání obálek;
• zprávu o posouzení a hodnocení nabídek;
• protesty, odvolání, soudní spory;
• podepsanou smlouvu s vítězným
uchazečem včetně dodatků;
• oznámení o výsledku VŘ;
• propojenost osob/střet zájmů (v rámci ARACHNE apod.).
Které dokumenty si kontrolní skupina
vyžádá k prokázání naplnění statutu
MSP? V poslední době je brán velký
zřetel na kontrolu ověření velikosti
podniku. Příjemce prokáže deklarovaný status zejména těmito dokumenty
a relevantními informacemi:
• o majitelích či akcionářích s rozhodujícími hlasovacími právy;
• o propojených či partnerských podnicích a jejich vlastnících (vč. zahraničních);
• výkazy zisků a ztrát, Rozvahy, tabulky
RPJ (roční pracovní jednotky) za kontrolovanou společnost, případně
za propojené či partnerské podniky
(vč. zahraničních).
Výčet informací a dokumentů je však
pouze indikativní, na místě mohou být
vyžádány další relevantní podklady nutné k ověření velikosti podniku.
Pokračování příště

Jak se připravit a správně podat Žádost o platbu (ŽOP)
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Získat dotaci je dřina a běh na dlouhou
trať. Mnoho času strávíte už vymýšlením projektu. Čas také zabere vyplnění
žádosti o podporu. Poté čekáte na výsledek hodnotícího procesu a rozhodnutí.
Trvá tedy měsíce i roky než se dostanete
k plodům svého úsilí, jimiž je proplacení
dotace na Váš účet. To vše je čas nutný
a příjemce dotace má minimální možnost jej ovlivnit nebo zkrátit. Tento článek se Vám pokusí pomoci v tom, aby
alespoň proces podání ŽOP byl z Vaší
strany co nejkratší. Věřte, že čím lépe
budete připraveni a čím více odpovědně
k podání ŽOP přistoupíte, tím dříve můžete mít dotaci na svém účtu. Doporučujeme také aktivně reagovat na požadavky pracovníků Agentury API.

KOLIK ŽOP NA PROJEKT JE
OPTIMÁLNÍ?
Je třeba zvážit administrativní zátěž
a čas potřebný na zpracování ŽOP a také
potřebu cash-flow. U nižších částek celkové dotace (v řádu stovek tisíc Kč) doporučujeme jedinou ŽOP po dokončení
realizace celého projektu. U větších investičních projektů (v řádu desítek milió
nů Kč), kde příjemce čerpá na realizaci
úvěr od banky/jiného věřitele, je přirozené, že příjemce potřebuje v nějakých
předvídatelných intervalech peněžní
příjem (cash-flow) z dotace, který může použít na splácení úvěru. Je známo,
že v investiční fázi projekt ještě příjmy
v podobě tržeb negeneruje. Optimálně
doporučujeme 1–2 ŽOP do roka.

KDY ZAČÍT S PŘÍPRAVOU ŽOP?
Již před podáním žádosti o podporu doporučujeme, aby statutární orgán nebo vyšší
management žadatele vytvořil projektový tým a v tomto týmu předem rozdělil
kompetence a odpovědnosti. Už v tomto
čase by měla být stanovena osoba odpovědná za účtování výdajů projektu a jejich
finančního vypořádání formou ŽOP. Již se
zahájením realizace projektu a vznikem
prvních výdajů (účetních dokladů, dokladů o úhradě) doporučujeme začít s analytickým účtováním, průběžnou evidencí
a shromažďováním potřebných dokladů.
V opačném případě, pokud jsou takových
dokladů desítky či stovky, se dostáváte
do rizika, že v rozsáhlém účetnictví firmy
budete tyto doklady po roce či po dvou
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letech velmi obtížně dohledávat. Popř. obtížně budete vůbec zjišťovat, zda daný výdaj do projektu patří či nikoli.

KDO BY MĚL ŽOP PŘIPRAVIT/
ZPRACOVAT?
Vzhledem k tomu, že základními přílohami ŽOP jsou účetní doklady a doklady o úhradě, doporučujeme od počátku
projektu pověřit touto činností (shromažďováním a průběžnou evidencí dokladů) podnikového účetního/účetní nebo
ekonoma/ku. Zkrátka by se mělo jednat
o osobu, která přímo s doklady pracuje,
má k nim přístup a má přehled o jejich
zaúčtování a proplácení. Tento účetní/
ekonom musí samozřejmě spolupracovat
s dalšími odpovědnými osobami a útvary
podniku nebo organizace (technickým
ředitelem, výrobním ředitelem, stavbyvedoucím, šéfem projektového týmu
apod.), aby od nich získal další přílohy –
např. stavební deník, protokoly o předání stavby, strojů, technologií, kolaudační
souhlas, dokumenty k prokázání publicity
apod. Doporučujeme také zavést princip
kontroly 4 očí, tj. aby nad zpracovatelem
existovala další odpovědná osoba, která
dohlíží na zpracování ŽOP, její obsahovou
a formální správnost včetně dodržení termínů a lhůt.

V ČEM SPOČÍVAJÍ NEJČASTĚJŠÍ
CHYBY PŘÍJEMCŮ DOTACÍ?
Vedle běžných lidských chyb při přepisu
údajů (nesprávné variabilní symboly, data
úhrady v soupisce dokladů) jsou nejčastější chybou chybějící povinné přílohy. Kromě
toho příjemci dotací často chybují v oblastech přepočtu hodnoty faktur v cizí měně
na české koruny, výpočtu způsobilých výdajů u faktur v cizí měně, vkládání příloh,
zaokrouhlování částek v soupisce dokladů
a doložení zaúčtování majetku.

u které ŽOP bude naplánována kontrola
na místě.

na jejich vyřešení/odstranění. Průměrná
doba se pohybuje v řádu 2–3 měsíců.

CO MŮŽE PŘÍJEMCE PŘI
PODÁVÁNÍ ŽOP NEJVÍCE
PŘEKVAPIT?

JAK DLOUHO PRŮMĚRNĚ
VĚNUJE PŘÍJEMCE PŘÍPRAVĚ
ŽOP?

ŽOP může být vybrána ke kontrole
na místě. O plánované kontrole budete informováni s dostatečným časovým
předstihem, abyste se na ni mohli připravit. Předmětem kontroly je ověření existence pořízeného majetku, splnění požadavku na publicitu, analytické účetnictví
a další požadavky dle povahy projektu,
které jsou stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jak bylo uvedeno výše, s přípravou ŽOP
je třeba začít spolu se začátkem realizace projektu. Pokud je tato činnost (evidence, shromažďování dokladů a dalších
dokumentů) prováděna průběžně, může
z dlouhodobého hlediska mnoho času
příjemci dotace ušetřit při samotném
zpracování ŽOP. Celkový čas, který tímto
Váš účetní/ekonom stráví, závisí primárně
především na rozsahu a složitosti Vašeho
projektu, a z toho odvozeného počtu výdajů/dokladů.

V některých případech může poskytovatel dotace provést krácení výdajů (a tím
i dotace), za určitá pochybení příjemce. Postup se řídí ust. § 14e zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
O takovém postupu poskytovatele dotace
budete vždy písemně informováni. V případě nesouhlasu s navrženým krácení
můžete podat námitky ve lhůtě 15 dnů.
O Vašich námitkách rozhodne ministryně
průmyslu a obchodu.
Obecně jsme ale toho názoru, že pokud
si příjemce řádně prostudoval výzvu, Pravidla pro žadatele a příjemce, případné
otázky předem konzultoval prostřednictvím depeší v IS KP14+ nebo prostřednictvím zelené linky 800 800 777, nemůže jej
překvapit vůbec nic, ani kontrola na místě, ani krácení. Věříme, že dobře připravený příjemce pokud ne hned poprvé, tak
podruhé už ŽOP podá bez chyby.

JAK DLOUHO PRŮMĚRNĚ TRVÁ
OD PODÁNÍ ŽOP DO PROPLACENÍ?
Zde záleží na počtu chyb zjištěných v ŽOP
a času, který příjemce dotace potřebuje

KDE LZE ZÍSKAT DETAILNÍ
INFORMACE PRO SPRÁVNÉ
VYPLNĚNÍ ŽOP A DOLOŽENÍ
PŘÍLOH?
Nejvíce informací získáte v Pravidlech pro
žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 7. Průvodce podání žádosti o platbu
(ŽOP). Dokument je dostupný pod tímto
odkazem, je třeba pracovat s poslední
platnou verzí.
h tt p s : / / w w w. m p o . c z /c z / p o d n i ka ni/dotace-a-podpora-podnikani/
oppik-2014-2020/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik--221721/
Doporučujeme Vám, abyste se také seznámili s dokumentem Nejčastější chyby
příjemců při vyplňování žádosti o platbu,
který je dostupný pod tímto odkazem:
https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2018/10/Nejčastější-chyby
-při-vyplňování-žádostí-o-platbu.pdf

Zde doporučujeme ještě před podáním
ŽOP se důkladně seznámit s příslušnými
verzemi Pravidel pro žadatele – obecná
i zvláštní část a připravit si předem seznam příloh včetně odpovědných osob,
které mají přílohy předat. V případě
nejasností doporučujeme kontaktovat
prostřednictvím depeše projektového manažera, který Vám sporné otázky v řádu
dnů rychle objasní.

KTERÉ ŽOP PODLÉHAJÍ
KONTROLE NA MÍSTĚ?
MPO stanovilo objektivní statistickou metodu, která vybírá náhodným způsobem,

[Andriy Popov]©123RF.com
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY OP PIK

EL-ENG ŠKOLICÍ STŘEDISKO
PROFIL SPOLEČNOSTI
Společnost EL-ENG od svého vzniku v roce 2006 poskytuje komplexní služby v oblasti energetiky. Firma nabízí řešení
v rozsahu od projektové dokumentace přes inženýrskou činnost, realizaci průmyslových instalací, měření a regulaci
a následně také servisní a outsourcingové služby dokončených instalací. V případech realizací, kde významnější část
stavby tvoří technologie, působí EL-ENG v pozici generálního dodavatele. EL-ENG působí jak v České republice, tak
i na Slovensku a v Rumunsku.

POPIS PROJEKTU
Předmětem projektu bylo vybudování přístavby administrativní budovy, která bude společnosti EL-ENG sloužit jako
školicí středisko. K výstavbě se společnost rozhodla zejména z toho důvodu, že působení v oblasti elektrotechniky
s sebou přináší značné nároky na kvalitu práce a flexibilitu dodávaných řešení. Jde o průmyslové odvětví, v němž probíhá
dynamický vývoj používaných technologií a technologických řešení; z toho pramení potřeba neustále proškolovat
zaměstnance, kteří s těmito technologiemi bezprostředně pracují.
Projekt moderního školicího střediska umožňuje jak stávajícím, tak nově přijímaným zaměstnancům doplnit a rozšířit si
znalosti v daném oboru. Ve školicím středisku probíhají odborná školení s důrazem na propojení teoretických znalostí
s důkladným osvojením praktických zkušeností.
Středisko je zaměřeno zejména na školení v oblasti energetiky a IT technologií. Doplňkově bude poskytovat vzdělání
v oblasti spojených s rozvojem znalostí a dovedností administrativních a obchodních zaměstnanců společnosti. Centrum
je primárně určeno pro zaměstnance společnosti EL-ENG s.r.o., dále pak pro pracovníky společností působícím ve stejném oborovém odvětví a rovněž pro studenty oborově spřízněných středních a vysokých škol.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Název projektu

ŠKOLICÍ CENTRUM SPOLEČNOSTI EL-ENG s.r.o.

Program podpory OP PIK

Školicí střediska - Výzva II

Období realizace projektu

17. 3. 2017 – 6. 9. 2018

Celkové způsobilé výdaje

9 188 069,00 Kč

Dotace

4 594 034,50 Kč

https://www.agentura-api.org/2019/01/31/uspesne-projekty-op-pik-el-eng/

OPIK Informační zpravodaj OP PIK 2014–2020
Informační dvouměsíčník určený pro žadatele OP PIK.
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