
obor téma obor téma

ÚSPĚŠNOST PROGRAMŮ OPPl Z HLEDISKA PODANÝCH PLNÝCH ŽÁDOSTÍ

Marketing
Poradentství
Nemovitosti

Školicí střediska
Spolupráce — TP

Spolupráce — Klastry
Prosperita
Potenciál

Inovace — Patent
Inovace

Eko-Energie

ICT a strategické služby
ICT v podnicích

0 500 1000

Hlídejte si termíny
Všechny programy mají své termíny pro podání

jak registračních, tak plných žádostí. Necháte-li

podání žádosti na poslední chvíli, můžete nara
Zit na problém technického charakteru, úplně

například postačí špatné internetové připojení
a svoji žádost nebudete moci nahrát do systé

mu eAccount včas. Velmi pravděpodobně také
bude u většiny programů docházet k tomu, že

příjem registračních žádostí bude kvůli velkému
zájmu žadatelů zastaven dříve, než je ve výzvě
avizované datum. S přípravou projektu tedy
začněte včas.

Pečlivě kontrolujte
všechny údaje a přílohy
Správnost údajů byste si měli hlídat již při za
ložení Master účtu, neboť ty se pak dále vpisují

do všech registračních žádostí a nesprávné
údaje vás stojí zbytečný čas a energii. Žadatelé

také často zapomínají na některé přílohy, ktere
je nutné k žádostem přikládat, proto si pečlivě

pročtěte všechny dokumenty a dbejte na to,
abyste měli všechny přílohy v pořádku. V urči
tých případech mohou vést formální nedostatk

tohoto typu až k zamítnutí jinak dobře postave
ného projektu.

Dobře zvažte rozpočet projektu
a stanovené cíle
Rozpočet projektu si pořádně promyslete už před
podáním registrační žádosti. Ten už totiž nelze

v plné žádosti navýšit. Nesnažte se ale naopak roz

počet projektu neúměrně navyšovat ve snaze získat
co největší dotaci. Projekt by měl být přiměřený
možnostem společnosti, finančním i personálním,

jejímu know-how apod., musí vycházet z reálných
požadavků firmy. Při psaní podnikatelského zá

měru si také dávejte pozor, abyste si stanovili cíle,
kterým jste schopni dostát. V rámci projektuje

nutné dodržet tzv. závazné ukazatele, pokud se tak

nestane, budete muset celou dotaci vrátit.

Žádejte pouze o zpusobilé výdaje
Pečlivě si prostudujte text výzvy programu, z něhož

Žádáte dotaci, a přesně zjistěte, na které výdaje ji mu
Žete získat ana které nikoliv. Budete-li ve své žádosti

požadovat dotaci na výdaje, které nejsou v rámci
daného programu stanoveny jako způsobilé, může to
v krajním případě znamenat až zamítnutí vaší žádosti.

Peclivě si prostudujte
všechny dokumenty
Všechny relevantní dokumenty byste si měli

samozřejmě nastudovat ještě předtím, než vůbec
Žádost o dotaci podáte, nicméně je potřeba peč
livě přečíst potřebné dokumenty také poté, co je
Váš projekt úspěšně schválen. Zvláštní pozornost

byste měli věnovat především Pokynům pro ža
datele a příjemce z OPPl a Pravidlům pro výběr

dodavatelů. Pravidla pro výběr dodavatelů jsou
klíčovým dokumentem, pokud budete v rámci

projektu provádět investici přesahující
500 tisíc Kč. V takovém případě jste povinni

uskutečnit výběrové řízení. Vězte, že výběrová ří

zení jsou velice pečlivě kontrolovaná a pokud jej
neprovedete v souladu s Pravidly, budete muset

získanou dotaci vrátit.

Podnikatelský záměr formulujte
konkrétně, nezacházejte však
do zbytečných detailu
Vyvarujte se příliš obecných a vágních formulací

v podnikatelském záměru. Všechny parametry

vašeho projektu specifikujte, avšak dejte si pozor
na uvádění přílišných detailů, které by vám

mohlo zbytečně zkomplikovat realizaci projektu.

Neuvádějte například konkrétní dodavatele,
jelikož jste jakožto příjemce dotace povinni

vypisovat na veškeré dodávky nad 500 tisíc Kč
výběrové řízení.

Při realizaci projektu dbejte
na soulad s podnikatelským záměrem
Mějte na paměti, že vše, co uvedete v podnika
telském záměru, se pro vás v případě schválení

dotace stává závazným. V případě jakýchkoliv
změn a odchylek je nutné žádat o změnové řízení,

a to předtím, než daná změna vubec nastane.
Před i v průběhu realizace projektu pravidelně

a dusledně kontrolujte, zda skutečně postupujete

podle podnikatelského záměru, a zavčas všechny
změny nahlaste.

Dejte si pozor na účetnictví
Veškerý majetek pořízený v rámci projektu
od třetích stran je nutné účtovat do dlouhodobého

majetku, jinak vám na něj nebude dotace propla
cena. Mějte také na paměti, že výdaje související

s projektem musíte vést na zvláštních analytických
účtech. Účetnictví k projektu a s ním související
dokumenty evidujte zvlášť, a to jejich originály

kvůli případným kontrolám. Nezapomeňte také, že
je nutné je archivovat déle než je standardní doba,

a to 10 let po ukončení projektu či do roku 2025,

podle toho, který okamžik nastane později.

Dodržujte povinnou publicitu
Jako příjemce dotace ze strukturálních fondů

EU se zavazujete, že budete informovat veřejnost

o tom, že svuj projekt částečně financujete právě
z těchto zdroju. Jak má tato publicita vypadat se

dozvíte v příslušné příručce, obecně platí pravidlo,
že je určitě lepší využít více prvků publicity (samo

lepky, plakáty, webová prezentace) než méně.

Nebojte se zeptat
Nejste-li si něčím jistí ani po prostudování přísluš
ných dokumentu, neváhejte se obrátit na pracov

níky agentury CzechInvest, kteří vám ochotně po
mohou a poradí v případě jakýchkoliv nejasností.

V případě, že si netroufáte na celý proces získání
a udržení dotace sami nebo pokud do něj nechcete

investovat svůj čas a energii, mužete se obrátit
na odborníky, kteří mají s podávaním žádostí

o dotace bohaté zkušenosti a měli by nezbytnou

administrativu vyřídit za vás. Kvalitní poraden
ské společnosti vám pomůžou nejen s vyřízením

žádosti o poskytnutí dotace, ale také s následnou
realizací projektu a minimalizují riziko chyb. .

Vedoucí projektového týmu
společnosti eNovation.
Specializuje se na dotační
poradenství v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací.
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V letošním roce mají české firmy zřejmě poslední příležitost získat dotace v rámci Operačního programu Podnikání
a inovace určeného pro podporu podnikání. Programovací období 2007—2013 se již chýlí ke konci a finální kolo
výzev čeká podnikatele právě letos. Přinášíme proto 10 rad, jak se zařadit mezi úspěšné žadatele.
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