...Víte co. Víme jak!

Poradenství v oblasti dotací
Základem činnosti v oblasti poradenství pro dotace je zaměření na problematiku firem z oblasti výroby a služeb, kterým
nabízíme provedení analýzy a posouzení možnosti využití dotací na financování jejich projektů zejména v
oblasti ESF.
Nabízíme vám možnost využití strukturálních fondů v podmínkách Ministerstva průmyslu a obchodu
distribuované programem OPPI (Operační program pro podnikání a inovace).
Nabízíme následující činnosti:
Analýzu možností
Výběr vhodného dotačního titulu
Zpracování registrační žádosti
Zpracování a podání plné žádosti
Pomoc při zpracování projektové dokumentace, hodnotících zpráv a žádostí o platby spolu s komunikací s
příslušnými státními orgány
Proces probíhá následujícím způsobem:
Podávání žádosti:
Žadatel o dotaci předkládá nejdříve tzv. registrační žádost prostřednictvím webové aplikace eAccount. Tuto
podává pouze elektronicky. K podání žádosti je nutný elektronický podpis udělený příslušnou certifikační autoritou.
Žádost obsahuje zjednodušený rozsah údajů. Formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti žádostí o dotaci je pověřena
agentura CzechInvest. Pokud je registrační nebo plná žádost neúplná nebo formálně nesprávná, je žadatel vyzván k
odstranění nedostatků nebo doplnění žádosti.
Po posouzení přijatelnosti je žadatel vyzván k podání plné žádosti. Podání plné žádosti tedy časově následuje po
schválené registrační žádosti, obsahuje podrobnější informace o projektu, obsahuje větší množství příloh oproti RŽ.
Žádosti o úvěr/záruku musí žadatelé předložit na regionální pobočce ČMZRB tak, jak je to definováno přímo ve
vyhlášených výzvách programů, a to postupem, který je uveden jako součást formuláře žádosti o úvěr či záruku.
Programy OPPI jsou vyhlášeny pro období 2007–2013. Programy se vyhlašují průběžně prostřednictvím výzev a
hodnocení projektů v rámci dané výzvy probíhá kolově nebo kontinuálně. V případě kolového systému je příjem žádostí
časově omezen a dotace jsou schváleny až po vyhodnocení všech obdržených žádostí. V kontinuálním systému jsou
dotace pro projekty schvalovány průběžně tak, jak jednotlivé projekty procházejí systémem hodnocení. Financování
projektů bude probíhat do konce roku 2015. Poslední žádost o platbu lze podat do června 2015.
Hodnocení žádosti:
Po posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti se dále posuzuje finanční i nefinanční přijatelnost žadatele.
Každá žádost o dotaci v rámci konkrétního programu bude vyhodnocena pomocí výběrových kritérií specifických pro
každý daný program (zveřejněných spolu s programem na internetových stránkách MPO). Hodnocení připravuje
projektový manažer. Ve složitějších případech (nedostatku odbornosti v příslušné oblasti) si může projektový manažer k
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projektu vyžádat externí posouzení. Žádost o úvěr/záruku se hodnotí dle pravidel programu v souladu s postupy
ČMZRB při poskytování úvěrů/záruk.
Výběr projektů:
V zájmu hladkého hodnocení a zároveň zajištění transparentnosti a objektivnosti hodnotícího procesu je pro
programové období využito tří režimů hodnocení projektů žádajících o dotace.
U projektů s nejnižší dotací a nízkou úrovní složitosti provádí hodnocení pouze příslušný projektový manažer
(odborný pracovník agentury specializující se na daný program), na základě jehož stanoviska řídicí orgán vydá
rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo projekt zamítne.
U projektů středního rozsahu a složitosti provádí hodnocení projektový manažer, externí hodnotitel (expert) a
následně tříčlenná komise složená ze 2 zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (po jednom z řídicího
orgánu a útvaru odpovědného za tvorbu programu) a 1 zástupce agentury. Následně opět rozhoduje o
poskytnutí dotace řídicí orgán.
U projektů většího rozsahu a složitosti provádí hodnocení projektový manažer, externí hodnotitel (expert) a
následně sedmičlenná hodnotitelská komise, v níž mají většinu zástupci ze subjektů mimo rezort MPO (např.
podnikatelské a územní samosprávy, jiných ministerstev, zástupci vysokých škol, vědy a výzkumu).
V případě dotací připraví hodnotitelská komise (projektový manažer u malých projektů) seznam projektů, které
doporučuje k podpoře, a tento seznam předá MPO. Konečné rozhodnutí o tom, zda je projekt schválen, či nikoliv, je na
MPO, kdy MPO může schválit pouze projekty doporučené hodnotitelskou komisí. Následně žadatel obdrží podmínky k
podpisu. Po obdržení podmínek podepsaných žadatelem MPO jako řídicí orgán vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace,
jehož nedílnou součástí jsou žadatelem podepsané Podmínky, které musí žadatel pro získání podpory dodržet.
V případě žádosti o zvýhodněný úvěr/záruku rozhoduje o poskytnutí úvěru/záruky ČMZRB a s žadatelem uzavře
smlouvu.
Udržitelnost projektu:
Příjemce dotace nesmí po dobu 3 let (pro MSP) ode dne SKUTEČNÉHO ukončení projektu ukončit svoji podnikatelskou
činnost, při níž je využíván dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, jehož pořizovací cena byla zahrnuta do
způsobilých výdajů
Monitorování projektu po ukončení realizace:
Doplňující zpráva – podává se v roce následujícím po roce, kdy bylo plánováno ukončení realizace projektu.
Monitorovací zprávy – podávány 1x ročně zpravidla po dobu 3 let od druhého roku následujícího po ukončení realizace
projektu.
Podmínky spolupráce v rámci zpracování žádosti společností AEC:
V případě, že se rozhodnete v rámci zpracování žádosti spolupracovat s poradcem společnosti Accredited Europe
Consultation, nabízíme následující podmínky:
Pevná cena za zpracování registrační a projektové žádosti
Odměna za úspěch v % z hodnoty přidělené dotace
Podotační management (zahrnující zpracování průběžných, monitorovacích a závěrečných zpráv, žádostí o
platbu, podporu při kontrolách příslušných orgánů atd.) v délce 3 – 5 let (sazba za 1 hodinu skutečně odvedené
práce)
Bližší informace a cenovou nabídku rádi předáme v rámci osobního jednání.
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