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a spravovat dotace.

co by si měl podnikatel připravit a co by
měl vědět předtím, než si podá žádost
o dotaci?
Předně by se měl ujistit, žejejeho podnikatel
ský plán dosažitelný a udržitelný. Měl by pro
jekt nastavit adekvátně finančním, personálním
a technickým možnostem své firmy. Potom
teprve by měl zjišťovat,jestli lze takový plán
financovat z nějakého dotačního programu
nebo veřejné podpory.
Opravdu je třeba, aby bez ohledu na dotační
programy nejdříve zjistil, zda je projekt rea
listický a přínosný, a potom se teprve začal
zabývat hledáním zdrojů na dotační spolufl
nancování. Pak je třeba se také rozhodnout,
jakou formou si dotační projekt zajisti. Jestli si
ho kompletně připraví sám, nebojestli požádá
o spolupráci poradenskou firmu. Je třeba také
zvážit spoustu požadavku, jakojsou adminis
trativní a odborné požadavky při zpracování
žádosti o dotaci.
Další administrativa však vzniká po schváleni
projektu, kdy je třeba podávat žádosti o plat
bu, posílat monitorovací zprávy atp. Je také
potřeba se držet Podmínek poskytnuti dotace
a požadavků jednotlivých programu na udrži
telnost. Mnohdy to znamená změnu některých
procesu v rámci firmy.

Proč by měl spolupracovat s poradenskou
firmou, jaké důvody jakožto majitel takové
firmy svým klientům říkáte?
Jak nákladově, tak co se týče prevence chyb,
má spolupráce s poradenskou firmou přidanou
hodnotu.
Žadatel tak nemusí zaměstnávat člověka,
který to bude zajišťovat a vyvaruje se také
řadě chyb, které by mohl udělat, protože nemá
s podáváním žádosti zkušenosti. Poradenská
firma má zkušenosti se stovkami klientů. Je
každopádně třeba, aby si každý žadatel o do
taci předem podrobně prostudoval podmínky
poskytnuti dotace a konzultovat to případně

odborníky.
Firmy by měly vědět, do čeho se poušti. Měly
by vědět,jaké výhody dotace přinese, což jsou
většinou finance, ale i jaké povinnosti zejmé
na administrativní, účetní a vykazovací bude
nově mít.

Které projekty jsou úspěšné při získáváni
dotací?
Klientům to říkáme takto: dobrý projekt je
v praxi úspěšný a pro firmu užitečný i bez
dotační podpory. Podporajejakýmsi bonusem.
Jádrem všehoje kvalitní podnikatelský záměr
bez ohledu na samotnou dotaci. Pokud dotaci
získá, tak je to určité vylepšení ekonomické
stránky, popřípadě možnost realizace projektu
ve vyšším rozsahu a intenzitě. Podobně se na
to dívají i hodnotitelé

Říkáte tedy, že projekt by měl být zejména
realistický?
Firma si musí ujasnit, jaké má finanční mož
nosti, to znamená jaké má vlastni prostředky
a jaké má dostupné zdroje ve formě úvěrů.
U firmy s desetimilionovým obratem, která
bude žádat o stomilionovou dotační podporu,
je pravděpodobné, že nebude schopná zajistit
projekt, pokud dojde k nějakým komplikacím
a v podstatě zbankrotuje. Proto by si firmy
měly brát přiměřené sousto.

Existuje v současnosti odvětvi, které se
upřednostňuje při rozhodováni o dotaci?
Rozhodující je spiše kvalita projektu, ale co se
týče odvětví, tak se podporují zejména hi-tech
obory jako nanotechnologie a biotechnologie,
ale i vjiných odvětvích je Šance na úspěch.

Takže se upřednostňuji zejména projekty
s vysokou přidanou hodnotou?
Ano, přidaná hodnota má na hodnocení vý
razný vliv.

Jak se mění nálada a priorita při hodnocení
projektů? Například v současnosti se Evrop
ská unie odkloňuje od biopaliv, znamená
to, že projekty související s biopalivy, jsou
hůře prosaditelné?
Celé období trvá od roku od roku 2007 aje plá
nované dlouho dopředu. Průběžné trendy, které
se objevují, nemají vliv na dotační programy,
které jsou nastavené v dlouhodobém horizontu.
Už v roce 2006 bylojasné,jak se budou vyvíjet
dotační programy v roce 2013.

Aktuálně jsme na přelomu mezi jednot
livými dotačními obdobími. Momentálně
se připravuje nový program na období od
roku 2014. Co to znamená pro podnikatele
a získávání dotací? Jsou ještě nějaké peníze
na dotace?
Momentálně, v polovině října, jsou všechny
dotační programy v rámci OPPl uzavřené,
tzn. ve fázi hodnocení projektů, nebo jsou
projekty již schváleny, realizují se a proplá
cejí. V roce 2013 už není pravděpodobné,
že se vypíšou nové výzvy. Pokud ano, tak
jen s velmi malou alokací ajen pro vybrané
programy. Program OPPl bude zanedlouho
vyčerpán. Nové období se připravuje, bude
mít pozměněné priority.

Když tedy za vámi přijde nějaká firma, tak
jí radíte počkat na nové období?
Do teďjsme pro ně udělali dotační audit ado-
poručili vhodný program, nicméně momentál
ně jsou opravdu programy uzavřené a nezbývá
než čekat na vyhlášení nových výzev, někdy
v roce 2014.

Existují národní programy, které jsou ote
vřené a stoji za zmínku?
Ano, takové programy jsou. Když to shrnu,
tak v rámci České republiky máme mnoho
různých forem národních podpora dotačnich
schémat. Z pohledu podniku jde zejména o in

vestiční pobídky. Dále jsou zde programy,
které zajišťuje Technologická agentura České
republiky (TA ČR). Například program Alfa
se zaměřuje na podnikový výzkum a vývoj.
Některé národní programy, např. právě v rámci
TA ČR, jsou dobře nastavené, ale mají málo
dotačních prostředků. Míra úspěšnosti je tak
nižší než u strukturálních fondů.

Další možností je podopra formou rizikové
ho kapitálu. Může to znamenat opravdu pro
podnikatele zajímavou alternativu?
Je to nový nástroj, který Ministerstvo průmyslu
a obchodu zavádí a má pomoci předevšim
start-upům. Jde o nástroj, který nám zatím
chyběl.

Takže to není určené pro firmy, které už
fungují?
Je to komplikovanější. Obecně je to pro začí
nající technologické firmy.

Jak najít tu správnou poradenskou firmu,
na kterou se obrátit, když podnik zvažuje
žádost o dotaci?

Podpora je jakýmsi bonu
sem. Jádrem všeho je KVA-
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samotnou dotaci.
Pokud dotaci získá, tak je

to určité vylepšení ekono
miCké stránky.

Prvním faktorem jsou reference. Jde o počet
zpracovaných projektů a jejich úspěšnost.
Tedy o poměr mezi zpracovanými projekty
a schválenými dotacemi. Pak jde také o kom
plexnost služeb, jestli firma jen zpracuje žá
dosta pak klienta nechá být, neboje sním po
celou dobu a radí mu i ve fázi realizace a udr
žitelnosti. Záleží také na finančním modelu.
Pokud má firma odměnu splatnou v době
sepsání žádosti nebo až v době schválení nebo
proplacení dotace na účet žadatele. Pokud je
to až v době proplacení, tak je to model féro
vý, protože ukazuje zájem poradenské firmy,

aby projekt byl schválený a úspěšně zrealizo
vaný. Poslední faktorje personální zajištění.
Dobrá firma má interní tým odborníku, kteří
maji prokazatelné zkušenosti s dotačními pro
gramy, s výběrovými řízeními, s administraci
projektů ve fázi realizace atd.

Dotace mají momentálně kvůli mediálním
kauzám negativní konotace. Jaký to má do
pad? Jsou podnikatelé váhavější?
Má to negativní vliv. Klienti se hodně ptají, ale
je třeba řict, že Operační program Podnikání
a inovace patří mezi nejúspěšnější a nejtrans
parentnější. Vyprodukoval tisíce projektů,
které pomohly konkurenceschopnosti České
republiky.

Zmiňoval jste, že získáni dotace zasáhne
i do procesů firmy. Je důvodem to, aby se
dotace lépe kontrolovaly?
Ano, je třeba oddělit dotační projekt od běž
ného provozu firmy v rámci účetnictví. Jsou
tedy požadavky na proplácení nákladu a vyka
zováni, ale i celá řada dalších povinností, které
mohou být kdykoli předmětem kontroly.
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Hotel strední třídy
s ideální polohou se
nachází blízko centra
města. Je vzdálen Jen 15
minut pěšky od Václav
ského náměstí a 5 minut
od ne bližší stanice met
ra I. P Pavlova.

Všech 106 vku ně za
řizenych pokoju je vy-

1 ~. baveno elektronickým
~‚ bezpeČnostnĺm systé

mem, sprchou, WC, TV
se satelitntzn přijmem
a telefonem. Recepce
s lobby barem posky
tuje 24 hodin denně
úplný sortiment služeb
jako směnárnu, prodej
občerstvení a suvený
rů, rezervace vstupe
nek a okružnich jízd.
V prostorách recepce
se můžete připojit na

376, Internet přes Wi fl - pro
ho elové hosty zdarma.
Osobní vozy Je možné
zaparkovat přímo v ga
ráži hotelu.

24 OBCHOD A FINANCE

Dobrý PROJEKT penĺze zĺská
Dotaci má získat firma na projekt, který by byl úspěšný
a potřebný i bez této podpory, říká JIRI PAVLICEK, jednatel
poradenské firmy eNovation, která pomáhá firmám získat
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