
Moje podnikání [evropské fondy]

Vybavte podnik
novými strojí za peníze zEU

Společnost eNovation s.r.o.
je přednlm poskytovatelem poradenských
služeb v oblasti strukturálních fondů EU,
specializuje se především na průmyslový,
technologický a IT sektor.

„Zřejmě poslední Šance získat dotace na nové stroje a zařízení se ke konci
roku otevírá malým a středním podnikům,‘ říká Mgr Milan Struna, senior
projektový manažer společnosti eNovation s.ro., která již několik let
pomáhá firmám získat peníze z EU na jejich projekty.

eNovalion
Stiukh,a,i fondy EU a eGovernment

J aké jsou aktuální dotační možností
v oblasti nových technologií?
V listopadu bylo vyhlášeno prodlouženi výzvy

k podávání žádostiv programu Rozvoj, který je
určen pro malé a střední podniky působící v ob
lasti zpracovatelského prŮmyslu. V rámci tohoto
programu mají podnikatelé možnosti získat dotace
na nové stroje a technologické vybavení, včetně při-
slušného řídícího softwaru pro stroje či potřebných
patentových licencí. Program Rozvoj se však týká
pouze podniků působících na území regionu se sou
středěnou podporou státu či vyšší mírou nezaměst
nanosti, konkrétně jsou tyto regiony specihkovány
v příloze výzvy. Tu naleznete na stránkách agentury
Czechinvest, která má program na starosti.

V jaké výši se dotace pohybuji, očekává se
od podnikatele nějaká spoluúčast?
Program Rozvoj umožňuje získat dotaci ve výši
I až 20 mil. Kč. Podnikatel vždy získává dotace
zpětné na základě opravdu vynaložených výdaju,
ato ve výši 40—60% podle regionu, ve kterém je
projekt realizován, a podle velikosti podniku.

Co musí podnikatel učinit pro získání dotace?
Podnikatel by si měl především dukladně promys
let svůj podnikatelský záměr, posoudit jeho soulad

daným programem. Poté je nutné podat tzv.
registrační žádost, na jejímž základě je vyhodno
ceno finanční zdraví žadatele. Následně se podavá
tzv. plná žádost, jejíž součástí je podnikatelský
záměra další přílohy. Na jejím základě je potom
projekt vyhodnocen a případně schválen. Veškerou
dokumentaci podává žadatel prakticky výlučně
elektronickou cestou v rámci webové aplikace
(eAccount), musi proto disponovat elektronickým
certifikovaným podpisem.

Jaké základní podmínky musí žadatel splnit,
aby mohl žádat o dotace z programu Rozvoj?
Žadatel musí mít uzavřená minimálně dvě účetní
období, na jejichž základě je hodnoceno jeho

finanční zdraví. Nesmí tedy mít vážné hnančni po
tíže a být zadlužený vůči státu. Dále musí podnikat
na území ČR, tedy být plátcem daně a mít české
IČO. Projekt musí být lokalizován na území regio
nů se soustředěnou podporou státu či vyšší mírou
nezaměstnanosti, jedná se především o severní
Čechy a severní Moravu.

Je žádost o dotace náročnou záležitosti?
Rozhodně nejde o záležitost banální. Pokud se
podnikatel rozhodne podávat žádost na vlastni pěst,
bez využití externího poradce, je samozřejmě celý
proces náročnější na čas i lidské zdroje. Navíc je
pravděpodobnější, že žadatel udělá někde chybu,
která hov konečném důsledku může o dotaci při
pravit. Poradce by měl toto riziko diky svým znalos
tem a zkušenostem minimalizovat, kvalitní poradce
ví, které údaje je nezbytné v podnikatelském záměru
uvádět, orientuje sev celé problematice atd.

Je o program Rozvoj velký zájem?
Ano, tento program patří mezi nejžádanější
dotační tituly vůbec. O dotace v rámci tohoto
programu již žádaly stovky firem a pravděpodobně
tomu tak bude i v rámci aktuální výzvy. Příjem
registračních žádostí bude probíhat od 15. ledna
2012 do 28. února 2012, je však velice pravdě
podobné, že dojde k jeho předčasnému uzavření
kvůli výraznému překročení alokace. ŽadatelŮm
proto doporučujeme podat žádosti hned v prvnich
dnech po otevření příjmu.

Jaká jev tomto programu pravděpodobnost, že
podnikatel dotaci opravdu získá?
Míra úspěšnosti v programu Rozvoj sev minulých
výzvách pohybovala okolo 55%, nyní se však vzhle
dem k menší alokaci a předpokládanému přetlaku
žádostí očekává o něco nižší. Zda žadatel dotaci
skutečně obdrží, záleží především na kvalitě jeho
projektu, ale do velké míry také na úrovni zpracová
ní samotné žádosti. Zejména žadatelům s menšími
nebo žádnými zkušenostmi se strukturálními

fondy EU proto doporučuji uvažovat o spolupráci
poradenskou nebo konzultační společností, ktera

má s danými programy dostatek zkušeností, díky
kterým zvýší šance žadatelů na zisk dotace.

Jak pomáháte svým klientům?
Naše společnost poskytuje komplexní dotační
poradenství od prvotních konzultací, které jsou
samozřejmě zdarma, přes zpracování a podání
samotné žádosti až po celkovou administraci
procesů spojených s udržením dotace. Právě fázi
samotné realizace projektu mnoho žadatelů podce
ňuje. často je ale složitější dotaci udržet než ji zís
kat. Proto se svým klientů věnujeme po celou dobu
realizace projektu, abychom jim pomohli jej dovést
do úspěšného konce. Díky naší filozofii komplexní
péče o klienty a rozsáhlým zkušenostem odbor
níků, kteří u nás pracují, si naše společnost drží
nadstandardní úspěšnost 95%.
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Navštivte webove stranky www.enovation.cz
nebo volejte 800 190 163.

Mgr. Milan Struna
je expertem na dotační poradenství pro
technologický a průmyslový sektor, se
zpracováváním investičních projektů
v oblasti nových technologií
má dlouholeté zkušenosti.
V minulosti působil
v agentuře czechinvest,
v současné době pracuje
ve společnosti
eNovation s.r.o. jak
senior projektový
manažer.
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