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Jak to bylo a je s dotacemi pro města a obce
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
2014–2020 (PRV 2014–2020)
Právě končící období v Programu rozvoje
venkova (2007–2014) nám dává čas se zamyslet nad přípravou projektů v novém období
(2014–2020). Máte myšlenku, kterou byste
chtěli zrealizovat? Máte podnikatelský záměr,
na který byste chtěli získat dotace a profinancovat jej? Teď máte čas si vše v klidu rozmyslet,
prokonzultovat váš záměr či myšlenku s odborníky a připravit si veškeré podklady.
Více o nastávajícím PO 2014–2020.
Dnes se stručně podíváme na dosavadní
vývoj prací na koncepci PRV 2014–2020:
t První přípravné práce na konceptu PRV,
tj. nového programového dokumentu
proběhly již v roce 2011.
t V první polovině roku 2012 následovaly
analýzy aktuálního stavu a potřeb pro
6 prioritních oblastí stanovených EK
v nařízení pro rozvoj venkova. V tomto
období rovněž následovaly diskuse nad
závěry analýz s nevládními organizacemi
a proběhl první výběr opatření.
t V druhé polovině roku 2012 docházelo
k rozpracování jednotlivých opatření,
byl vytvořen první draft programového
dokumentu strukturovaného po kapitolách.
t V květnu 2013 se předpokládá předložení
1. verze PRV do vlády.
t V září 2013 bude podle schváleného
harmonogramu PRV předložen vládě
ke schválení.
Jako součást Společného strategického
rámce by měla politika rozvoje venkova přispívat ke konkurenceschopnosti zemědělství,
udržitelnému řízení přírodních zdrojů, k opatřením v oblasti klimatu a k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí.
V souladu se strategií Evropa 2020 jsou
tyto obecné cíle podpory pro rozvoj venkova
na období 2014–2020 podrobněji vyjádřeny
prostřednictvím těchto šesti priorit platných
pro celou EU. Každé opatření z nabídky nařízení EU k rozvoji venkova může přispívat k cílům
několika priorit.
Jde o tyto priority:
1. Podpora přenosu znalostí a inovací.
t Zlepšení konkurenceschopnosti
(zemědělství, lesní hospodářství).
2. Podpora pro organizaci potravinového
řetězce a řízení rizik.
t Obnova, zachování a posílení ekosystémů.
t Podpora efektivního využívání zdrojů
a přechod na nízkouhlíkové hospodaření
(investiční opatření, nároková opatření).
t Podpora sociálního začleňování, redukce
chudoby a hospodářského rozvoje
venkovských oblastí.

Tyto priority by měly být po detailním
rozpracování základem pro konkrétní programové osy, ke kterým budou vyhlašovány
od roku 2014 výzvy pro předkládání projektových žádostí o dotace. Pokud bude dodržen
v letošním roce harmonogram přípravy PRV,
mohli by se dočkat všichni budoucí zájemci
o detailní informace k tomuto programu nejdříve ve 4. čtvrtletí 2013.
Podpora rozvoje a obnovy venkova 2013
13. 2. 2013: Cílem podprogramu je formou
dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků
a sdružení při obnově jejich obce v souladu
s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou
vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná
o obce či svazky obcí.
t Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže
Vesnice roku
t Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí
a mládeže do komunitního života v obci
t Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí
na obnově a rozvoji venkova
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (SZIF)
Program rozvoje venkova (PRV), organizačně zajišťovaný Státním zemědělským
intervenčním fondem (SZIF), poskytuje zejména zemědělcům, podnikatelům v lesnictví
a dřevozpracování, ostatním nezemědělským
podnikatelům v menších obcích a obcím
do 2 000 obyvatel dotace k podpoře rozvoje
ekonomických aktivit a zlepšení kvality života
ve venkovských oblastech.
V nejbližším termínu (červen 2013) se
předpokládá příjem žádostí o dotaci v těchto
oblastech:
Potravinářství a výroba krmiv
Výrobci potravin, surovin určených pro
lidskou spotřebu, výrobci hotových krmiv
pro hospodářská zvířata a zemědělští podnikatelé mohou z Programu rozvoje venkova
(SZIF) získat dotaci na investice do potravinářských provozů, do inovací potravinářské
produkce a na náklady na spolupráci s výzkumnými a vzdělávacími subjekty v potravinářství.
Obnova lesů po kalamitách a podpora jejich společenské funkce
Vlastníci a nájemci lesů mohou využít až
100% dotaci na obnovu lesů po kalamitách,
odstraňování škod způsobených povodněmi,
zavádění preventivních opatření a na podporu společenských funkcí lesů.
Program dále nabízí dotace v následujících oblastech:
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Majitelé a nájemci lesů, lesnictví a zpracování dřeva
50 % dotaci je možné získat na nákup
lesnické techniky, strojů pro práci v lese
a technologií pro zpracování dřeva (pilařské provozy), až 100% dotace je k dispozici na budování a rekonstrukce lesních cest
a ostatních objektů hospodářské infrastruktury v lesích, obnovu lesů po kalamitách
a podporu společenské funkce lesů. Zvláště
jsou podporovány projekty na využití a zpracování odpadní biomasy, nejen pro energetické účely.
Nezemědělští podnikatelé v obcích do 2 000
obyvatel
Lze získat 50%–60% dotaci na pořízení
strojů, techniky a technologií, rekonstrukci či
výstavbu budov. Příjemcem dotace mohou
být podniky, které se nevěnují zemědělské
prvovýrobě, mají méně než 10 zaměstnanců
a dotovaný majetek je využíván v provozovně
umístěné v obci do 2 000 obyvatel.
Podnikatelé v zemědělství
Dotací jsou podporovány investiční projekty zaměřené na vybudování, rozšíření či
modernizaci provozů rostlinné i živočišné
výroby. Dále je podporováno rozšiřování činností zemědělských podniků do oblastí mimo
zemědělství – např. servisní, opravárenské
a nezemědělské výrobní činnosti, maloobchod a další.
Cestovní ruch a agroturistika
Dotací 40 %–60 % jsou podporovány projekty, jejichž cílem je nová výstavba nebo modernizace stávajících turistických ubytovacích
zařízení v obcích do 2 000 obyvatel a související infrastruktury pro cestovní ruch – sportovní zařízení, půjčovny sportovního vybavení,
wellness, stravovací zázemí a další, stejně jako
tvorba a obnova pěších a lyžařských stezek,
hippostezek, vinařských a dalších tematických stezek.
Zahájení činnosti mladých zemědělců
Začínající zemědělští podnikatelé do 40
let věku na celém území ČR mohou získat
dotaci na investice související se zahájením
a rozvojem své podnikatelské činnosti.
Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova a památek
Podporována je především údržba, obnova a další využití kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků
vesnic a venkovské krajiny, historických parků,
alejí apod. Dále lze dotaci získat na budování
výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu.
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Byl založen v roce 2008 na obnovu památkového fondu, kde to efektivně a účelně
neumožňují jiné programy Ministerstva kultury ČR. Finanční prostředky v Programu jsou
určeny na zachování a obnovu nemovitých
kulturních památek, které se nalézají mimo
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou
ve vlastnictví České republiky.
Program Podpora pro památky UNESCO
Program Podpora pro památky UNESCO
zřídilo Ministerstvo kultury ČR poprvé v roce
2008. Jeho hlavním cílem je dostát závazkům, které České republice vyplývají z přijetí
Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. V rámci zásad pro čerpání
finančních prostředků z tohoto programu
byly vytvořeny tři prioritní oblasti: tvorba management plánů, vědecko-výzkumné aktivity
a prezentace, propagace a edukace statků
UNESCO. Účelem programu je podporovat
všestranný rozvoj památek zapsaných na Seznam světového dědictví, které se nacházejí
na území ČR.
DOTAČNÍ PROGRAMY MK
Podle § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu kulturní
památky poskytnout ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury ČR, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem
(například jde-li o kulturní památku na území
České republiky svého druhu ojedinělou, je-li kulturní památka v havarijním stavu nezaviněném jejím vlastníkem nebo je-li kulturní
památka zařazena do některého ze specializovaných příspěvkových programů Ministerstva
kultury ČR). Následující situace se týkají pouze
příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu
Ministerstvem kultury ČR, které v současnosti
má 6 specializovaných programů na obnovu
kulturních památek, 1 program na podporu
památek UNESCO, 1 program na podporu občanským sdružením a 1 program na podporu
záchranných archeologických výzkumů.
Program záchrany architektonického
dědictví
Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek, které
jsou nejcennější součástí architektonického
dědictví (například hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely), konkrétně na práce
směřující k záchraně kulturní památky nebo
k záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky.
Havarijní program
Z tohoto programu poskytuje Ministerstvo kultury ČR příspěvky na zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu
střech a nosných konstrukcí staveb – kulturních památek.

Program regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón
V tomto programu jsou poskytovány
příspěvky na obnovu kulturních památek
nacházejících se v nejcennějších částech historických měst prohlášených za památkové
rezervace nebo památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z tohoto programu poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace
a pokud se zároveň finančně podílí – společně
s vlastníkem – na obnově kulturní památky.
Program péče o vesnické památkové
rezervace, vesnické památkové zóny
a krajinné památkové zóny
Z tohoto programu se poskytují příspěvky
na obnovu kulturních památek nacházejících
se ve vesnických památkových rezervacích
a ve vesnických a krajinných památkových
zónách (zejména památek lidové architektury, například zemědělských usedlostí, chalup,
kapliček a božích muk).
Program restaurování movitých
kulturních památek
Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu (restaurování) movitých
kulturních památek, zejména významných
děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací umístěných v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně
vzdělávací nebo náboženské účely (například
obrazy a sochy v kostelech).
Program Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností
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Program Podpory občanských sdružení
v památkové péči
Umožňuje finančně podporovat veřejně
prospěšné projekty předložené občanskými
sdruženími, popř. dalšími subjekty, jejichž činnost napomáhá k ochraně nemovitého i movitého památkového fondu v ČR a k nejširší
popularizaci péče o něj.
Program Podpora záchranných
archeologických výzkumů
Byl založen společným opatřením ministerstev kultury a financí jako jeden z nástrojů
plnění mezinárodních závazků České republiky podle Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy na podporu záchranných
archeologických výzkumů prováděných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem kultury ČR, pokud jsou oprávněny
k této činnosti.
Informace o programech Ministerstva
kultury ČR, předepsané formuláře
žádostí, požadavky na přílohy
žádostí a termíny pro podání žádosti
poskytne Ministerstvo kultury ČR
a jsou k dispozici též na těchto
internetových stránkách Ministerstva
kultury ČR. Při zpracovávání žádosti
může vlastníkovi kulturní památky
poskytnout bezplatnou odbornou
pomoc také Národní památkový
ústav, resp. jeho jednotlivá územní
odborná pracoviště nebo úseky
státní památkové péče na městských
úřadech obcí s rozšířenou působností.
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AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY
Program rozvoje venkova 2013 – Dotace
pro zemědělce
V rámci Programu rozvoje venkova ČR budou v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola
příjmu žádostí o dotaci.
Ministerstvo zemědělství ČR již připravilo
opatření, která budou s nejvyšší pravděpodobností v příštím roce spuštěna. Upozorňuje
však žadatele, že se jedná pouze o předběžný
harmonogram a může v něm dojít k dílčím
změnám.
18. kolo:
6. 2.–12. 2. 2013
III. 4.1 Získávání dovedností, animace
a provádění
6. 3.–12. 3. 2013
I. 1.1. Modernizace zemědělských podniků – jímky a hnojiště
I. 1.3.2. Inovace v potravinářství
I. 3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
III. 1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie
19. kolo:
5. 6.–11. 6. 2013
I. 1.3.1 Potravináři – pokud bude větší zůstatek
I. 1.4 Pozemkové úpravy – pokud bude
větší zůstatek
I. 3.4 Využívání poradenských služeb
II. 2.4. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
IV. 1.2 Realizace místní rozvojové strategie
IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Program Ministerstva životního prostředí
ČR – Nová zelená úsporám
Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při
rekonstrukcích i v novostavbách.
V programu bude podporováno například
komplexní zateplování rodinných a bytových
domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.

o 50 % = podpora 35 % z uznatelných
nákladů
t snížení potřeby tepla na vytápění alespoň
o 60 % + instalace systému nuceného
větrání s rekuperací odpadního tepla
s garantovanou účinností = podpora 50 %
z uznatelných nákladů
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t srpen 2013 – zahájení příjmu žádostí
v rámci první výzvy
t podzim 2013 – administrace žádostí
v rámci první výzvy
t podzim 2013 – první vyplacené prostředky
v rámci první výzvy
t 2014 – vyhlášení výzvy pro objekty veřejné
služby
t 2015 – realizace úsporných opatření
v objektech veřejné služby
Vzdělávání zaměstnanců podnikatelských
subjektů v oblasti průmyslu

Veřejné budovy (školy, školky, obecní
úřady apod.)
Formy podpor pro veřejné budovy
t přímá podpora až 90 % z celkových
způsobilých výdajů
t pravidla jako u Operačního programu
Životní prostředí (stanovení maximální výše
podpory na m2 každé konstrukce obálky
budovy)
t omezeno pravidly veřejné podpory – ještě
není notifikace programu NOVÁ Zelená
úsporám u Evropské komise pro schválení
možnosti poskytovat veřejnou podporu
Časový harmonogram Zelená úsporám II:
t leden–únor 2013 – vyhlášení podmínek
programu NOVÁ Zelená úsporám (čeká se
na novou vyhl. o ENB)
t březen 2013 – vypsání 1. výzvy pro příjem
žádostí s předpokládanou alokací 1,4
mld. Kč pouze na rekonstrukci rodinných
domů z důvodu nejrychlejší přípravy
a schvalování projektů a tím nejrychlejší
přínos pro ekonomiku

Rodinné a bytové domy
t komplexní zateplení nebo také výstavba
v pasivním energetickém standardu
t v srpnu 2013 bude zahájen příjem žádostí
t akceptovány budou pouze náklady vzniklé
po 1. 1. 2013
t formy podpor pro objekty k bydlení: přímé
dotace, zvýhodněný úvěr, bonus
Výše dotace na objekty k bydlení
t snížení potřeby tepla na vytápění alespoň
o 40 % = podpora 25 % z uznatelných
nákladů
t snížení potřeby tepla na vytápění alespoň
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OP LZZ vyhlašuje výzvu B3:
Další profesní vzdělávání zaměstnanců
podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu
– EDUCA
Oblast podpory:
1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců
a konkurenceschopnosti podniků
Cíl podpory:
Hlavním cílem podpory je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních
dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ – NACE.
Termíny výzvy:
Vyhlášení výzvy: 25. března 2013
Žádosti je možné podávat od: 13. května
2013. Ukončení příjmu žádostí: 27. května
2013 ve 12 hod.
Datum vyhlášení výzvy: od 25. 3. 2013
Datum platnosti výzvy: do 27. 5. 2013
V rámci této výzvy jsou podporovány
projekty zaměřené na specifické vzdělávání.
zaměstnanců subjektů podnikajících v následujících kategoriích CZ-NACE (vzdělávací aktivity/školení se musí vztahovat k podporovanému CZ NACE bez ohledu na to, zda se jedná
o hlavní nebo vedlejší činnost žadatele):
t Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 12
Výroba tabákových výrobků)
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t Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu,
tepla a klimatizovaného vzduchu
t Sekce E Zásobování vodou; činnosti
související s odpadními vodami, odpady
a sanacemi
t Sekce F Stavebnictví
t Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel a to jen
některé kategorie
t Sekce H Doprava a skladování a to jen
v některých kategoriích
t Sekce J Informační a komunikační činnosti
a to jen v některých kategoriích
t Sekce M Profesní, vědecké a technické
činnosti.
Cílová skupina: projekty na území celé ČR,
kromě hlavního města Prahy
Do cílové skupiny této výzvy nespadají
následující subjekty:
t školy
t veřejná správa a místní samospráva a její
zaměstnanci
t zadavatelé, poskytovatelé a další subjekty
působící v oblasti sociálního začleňování/
sociálních služeb
t instituce služeb zaměstnanosti,
spolupracující organizace a jejich
pracovníci
t Minimální výše podpory na jeden projekt:
0,8 mil. Kč
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t Maximální výše podpory na jeden projekt:
8 mil. Kč
t Maximální délka trvání projektu: 16 měsíců
t Realizace musí být ukončena nejpozději
30. 4. 2015
Míra podpory:
Výše podpory projektu realizovaného
v rámci OP LZZ může dosáhnout až 100 %
způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků
státního rozpočtu.
Sociální ekonomika – sociální podnik
OP LZZ vyhlašuje výzvu č. 30:
Sociální ekonomika
3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Cílem podpory je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených
sociálním vyloučením.
Jedná se o zapojení sociálně vyloučených
osob zpět do pracovního procesu, např. dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně postižených, osob po výkonu trestu, atd.
Příklad:
Kavárna, kde pracují min. ze 40 % zdravotně postižení a více než 50 % zisku se reinvestuje.

Minimálně 40 % zaměstnanců musí pocházet ze sociálně vyloučených skupin.
Maximální délka projektu je 2 roky.
Projekt musí být ukončen nejpozději
do 30. 6. 2015.
Omezení výše finanční podpory na 1 projekt:
Minimální výše: 100 000 Kč
Maximální výše podpory: 5 mil. Kč
Míra podpory: 100 % způsobilých výdajů.
Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2013
do 12 hodin.
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