dostává se k vám druhé číslo informačního internetového
měsíčníku Rozhledy Východní Moravy. Volba periodicity – jednou
za měsíc – se nám jeví jako optimální pro aktuálnost sdělení
i možnost reagovat zpětně v časově přijatelném úseku.
První reakci máme na nabídku pro školní zařízení - slevu na vstup
do kina plus příplatek na dopravu, který kompenzuje handicap
dětí ze vzdálenějších obcí. Výkonná ředitelka Golden Apple
Cinema, a.s. ve Zlíně Magdaléna Sokolová nám napsala: „Akce
pro školy má veliký ohlas. Za krátkou dobu trvání této akce u nás
již byly dvě školy - Slavičín a Valašská Polanka s návštěvností
bezmála 100 dětí. V příštím týdnu mají domluvené představení
z Lačnova a Brumova - Bylnice. Zatím jsme zaznamenali samé
kladné ohlasy “.
Členství ve SMO VM přináší i úspory, které postupně vyjednáváme u našich partnerů. Je zde zahrnut aspekt budování
stejných podmínek pro všechny, například plánovaný příspěvek
na dopravu pro děti podle vzdálenosti obce od školy. Další
jednání máme s významnými mobilními operátory, kdy
vyjednáváme rámcovou smlouvu, jejíž nositelem bude SMO VM.
Celkový objem služeb všech členů, kteří budou mít stejného
operátora, zajistí takovou slevu, že bude zajímavá pro všechny nejvíce pro malé obce, kterých je ve Sdružení většina. Navíc se
jim zlevní i volání mezi sebou, což je zajímavé pro obce sousedící
spolu.
Plánujeme také úspory při jednotném postupu v nákupu energií,
kdy můžeme dosáhnout na slevu až 40% (děláme to v součinnosti s energetickou agenturou Zlínského kraje). Společný
postup připravujeme také ve sjednávání zákonného pojištění.
A v neposlední řadě jsme navázali spolupráci s Centrálou
cestovního ruchu Východní Moravy pro podporu cestovního
ruchu, pro podnikání a při realizaci našeho projektu (více uvnitř
čísla).

Úvodní seminář k mikroprojektu
Společnou cestou
česko-slovenským pohraničím
Dne 30. března 2010 se v obci Štítná nad
Vláří - Popov konal úvodní seminář
k mikroprojektu Společnou cestou československým pohraničím, který je spolufinancován z Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. Semináře
se účastnili starostové a zástupci obcí ze
Zlínského a Trenčínského kraje, na jejichž
území je mikroprojekt zaměřený.
Projekt je realizován Sdružením měst a obcí
Východní Moravy (SMO VM) ve spolupráci
s Trenčianskou regionálnou rozvojovou
agentúrou (TRRA) a jeho cílem je vytvořit
komplexní nabídku produktů cestovního
ruchu, která by umožnila turistům lépe
organizovat čas strávený v československém příhraničí a přispěl tak k prodloužení jejich pobytu v regionu. Součástí
projektu je vytvoření interaktivní webové
prezentace, na níž budou prezentovány
turistické atraktivity regionu a služby
cestovního ruchu v obcích. Uvedené
zajímavosti a služby budou kompletovány do
ucelených turistických okruhů a detailně
zmapovány za použití technologie GPS.
Dalším výstupem pak budou mapy
společného území Zlínského a Trenčínského kraje, na nichž budou zvýrazněny
propagované produkty a atraktivity cestovního ruchu. O tomto projektu jsme podrobně
informovali v březnovém I. čísle.

Východní Moravy (CCR VM) Ing. Zdeněk
Urbanovský pak prezentoval současnou
marketingovou strategii a aktivity v cestovním ruchu ve Zlínském kraji a Ing. Stanislav
Dreisig pohovořil o legislativní a organizační
problematice rozvoje turistiky v Trenčínském
kraji. Z prezentovaných příspěvků vyplynula
nutnost komplementarity mikroprojektu se
současnými marketingovými aktivitami CCR
VM a obcí a institucí na slovenské straně.
Činnosti vyvíjené v rámci mikroprojektu by
měly doplňovat současnou nabídku v cestovním ruchu o přeshraniční dimenzi
a přispět k propojení, integraci a komunikaci
produktů v širším prostoru československého pohraničí.

Na úvodním semináři nejprve Ing. Milan
Vybíral, předseda SMO VM, Mgr. Martin
Holman, tajemník SMO VM a Ing. Stanislav
Dreisig, ředitel TRRA, představili partnery
projektu. Následně byl účastníkům semináře
manažerem projektu Mgr. Ladislavem
Čočkem představen mikroprojekt Společnou
cestou česko-slovenským pohraničím.
Konzultant Centrály cestovního ruchu
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ,
Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY

Regionální rozvojová agentura
poskytuje služby Regionálního
poradenského místa Operačního
programu Životní prostředí
Na základě smlouvy o Dílo uzavřené Státním
fondem životního prostředí ČR provozuje
Regionální rozvojová agentura Východní
Moravy (RRA VM) Regionálního
poradenského a informačního místa (RPIM)
pro technickou a organizační podporu
implementace prioritní osy č. 2 a 3,
Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP) ve Zlínském kraji.
RRA VM v rámci technické asistence OPŽP
poskytuje služby, které pomáhají při iniciaci
a rozvoji a koordinaci projektových záměrů
a projektů přijatelných zájemcům dotací,
kteří nemají k dispozici odborný personál pro
tuto činnost.
SFŽP pro tuto činnost využívá kapacity
odborných organizací, které mají svá
pracoviště v krajích, znají jejich prostředí,
mají renomé a jsou schopny příjemcům
služeb rychle a efektivně pomoci. Cílem této
odborné pomoci je iniciovat kvalitní projekty,
zlepšit jejich přípravu, navrhovat optimální
a koordinovaná řešení a tím řádně a hospodárně využít finančních zdrojů OPŽP.
Tato odborná činnost je prováděna pro
příjemce, kteří zvažují projektové záměry
nebo už připravují projekty, které budou
naplňovat globální cíl prioritní osy č. 2 a 3,
tzn. zlepšovat kvalitu ovzduší, snižovat
emise a realizovat udržitelné využívání
zdrojů energie a prosazovat úspory energie.
Příjemci služeb jsou vymezeni v OP ŽP
a v Implementačním dokumentu a jsou jimi
obce a města, příspěvkové organizace
a organizační složky a obchodní společnosti
obcí a měst, svazky obcí, kraje, státní
organizace, neziskové organizace a podnikatelské subjekty.

Služby RPIM jsou zaměřeny na odborné
poradenství a podporu při rozvoji projektů
na území jednotlivých krajů v ČR a to
zejména na:
žadatele o finanční podporu, kteří jsou
specifikováni v aktuálním
Implementačním dokumentu k OPŽP
a v jednotlivých výzvách,
finančně-technické poradenství pro
příjemce podpory,
iniciaci projektových záměrů,
šíření odborných zkušeností a příkladů
úspěšných realizací projektů,
provádění odborných seminářů a školení
k aktuálním výzvám,
uskutečňování odborného doprovodu při
rozvoji záměrů do proveditelných
projektů,
podporu při hledání optimálních
technických řešení záměrů a projektů,
propojování žadatelů a projektů stejného
nebo podobného charakteru k dosažení
vyšší efektivnosti a sdílení a výměny
zkušeností,
popř. další činnosti, které vyvstanou
v budoucnost při implementací OPŽP,

Konzultační tým RPIM:
1. Mgr. Jaroslav Šlechta – zaměstnanec RRA VM
2. Ing. Ivana Tesaříková – kvalifikovaný energetický auditor
V rámci iniciace projektových záměrů je založena speciální emailová schránka rpim@rravm.cz
Konzultace na RPIM Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín Probíhají každé úterý
v čase 09.00 – 15.00 hod. (budova TIC č.23, 3.patro, dveře č.309).

Způsoby předávání zkušeností:
formou osobních konzultací
formou prezentací úspěšně realizovaných projektů v minulém období
formou konání tzv. odborných seminářů

Webové stránky:
Na stránkách www.rravm.cz je k dispozici sekce RPIM, kde budou řešeny aktuální problémy
vhodných příjemců.

Operační program
Životní prostředí
Od 3. května bude možné podávat žádosti
na Zkvalitnění nakládaní s odpady a
Odstraňování starých ekologických
zátěží
Podporované aktivity (typy projektů):
- systémy pro separaci a svoz biologicky
rozložitelných komunálních odpadů,
projekty rozmístění kompostérů nebo
systémy pro separaci a svoz
- systémy pro separaci a svoz ostatních
složek KO – papír, plast, sklo a nápojové
kartony,

Maximální výše podpory je 50 milionů na
jeden projekt (omezení neplatí pro obce
a města, svazky obcí a kraje). Výše dotace
zavisí na typu žadatele a projektu (40- 90
%). Výzva končí 2. června 2010 nebo dříve
pokud bude dosaženo u písemně došlých
žádostí objemu požadované dotace z prostředků EU ve výši 2,25 mld. Kč. Alokovaná
částka na výzvu je 1,5 miliardy Kč pro
oblast Zkvalitnění nakládaní s odpady
a 500 milionů Kč pro oblast Odstraňování
starých ekologických zátěží.

- kompostárny, které zahrnují další
systémové prvky svozu a třídění KO, nebo
svozu bioodpadů, nebo doplňují již
existující takový systém svozu a/nebo
třídění),
- bioplynové a biofermentační stanice pro
zpracování bioodpadů
- odstranění nepovolených skládek ve
zvláště chráněných územích, evropsky
významných lokalitách a ptačích oblastech
- sběrné dvory,
- rekultivace starých skládek.
Podporované aktivity (typy projektů):
- realizace průzkumných prací, analýz rizik:
a) realizace průzkumných prací, analýz rizik
konkrétních lokalit,
b) realizace průzkumných prací, analýz rizik
pro problémová území obsahující více než
jedno kontaminované místo.

Více informací naleznete na našich stránkách www.rravm.cz, nebo můžete přímo kontaktovat
naše projektové manažery.

Jarní úklid a vysprávky silnic
Přestože uplynulá zima byla mimořádně
tuhá a dlouhá a náklady na zimní údržbu
silnic byly vysoké, řádný jarní úklid a vysprávky výtluků nejsou v ohrožení.
Motoristé nemusejí mít obavu, že by
dopady zimního počasí oddálily
opravování vozovek, nebo nedostatek
finančních zdrojů omezil rozsah
prováděné letní údržby.
Jarní úklidy kolem silnic mají svůj
harmonogram. Komunikace jsou rozděleny
do dvou stupňů podle pořadí důležitosti.
Úklid na silnicích I. pořadí důležitosti bude
ve všech čtyřech okresech Zlínského kraje
hotov do konce dubna, silnice II. pořadí
důležitosti se budou uklízet do konce
května. Úklid vozovek po zimě spočívá
v tom, že silničáři seberou z okrajů silnic
inertní posypové materiály. Příkopy podél
silnic se zbavují nečistot a odpadků.
Pomáhají v tom silniční mechanismy, ale
uklízet se musí i ručně. Tyto úklidové práce
začaly už koncem března. Samotný úklid
bude stát přibližně 2,5 až 3 miliony korun.
Probíhají také lokální vysprávky (zaplňování
výtluků) poškozených povrchů silnic.
Nejvíce poškozená místa v krajské silniční
síti opraví silničáři do konce dubna. Mimo
lokální vysprávky se Ředitelství silnic
Zlínského kraje letos zaměří ve větší míře
i na tzv. plošné vysprávky, což jsou rozsáhlejší a trvanlivější opravy souvislých
úseků silnic. Na tento účel získal Zlínský kraj
letos mimořádně i 27 milionů korun ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
a k tomu je v rámci uzavření výsledků

hospodaření plánován také převod
loňských zisků ze čtyř správ a údržeb silnic
v kraji v celkové výši 13 milionů korun. Na
plošné vysprávky tedy bude možno
vynaložit ve Zlínském kraji letos 40 milionů
korun. Při plošných vysprávkách získává
silnice nový povrch v uceleném někdy i několikakilometrovém úseku. Tento způsob
opravy povrchů silnic znamená zpravidla
odfrézování poškozených vrstev vozovky
v celé její šíři, provedení spojovacího postřiku a položení nové vrstvy živičné
obalované směsi. Takto obnovená vozovka
zpravidla vydrží v dobrém stavu bez nutnosti
každoročních lokálních vysprávek (zaplňování výtluků) po dobu až deseti let.
Objem finančních prostředků na celoroční
údržbu krajských silnic tj. silnic a mostů II.
a III. tříd po navýšení dosáhne téměř 342
miliónů Kč a bude dostatečný, aby vedle
realizovaných investic do rekonstruovaných
a zcela nových úseků překračujících letos
hodnotu tři čtvrtě miliardy korun zlepšil
kvalitu krajských komunikací bez ohledu na
dopady mimořádné zimy.
Ing. Jaroslav Drozd
náměstek hejtmana Zlínského kraje

Podpora hospodářsky slabých
a strukturálně postižených
regionů
Dotační program je určen pro hospodářsky
slabé regiony, nebo regiony s vysokou
nezaměstnaností, který má pomoci v jejich
současně složité ekonomické situaci.
Cílem dotačního programu je podpořit
investiční záměry obcí v oblasti cestovního
ruchu. Peníze tak mohou jít například do
projektů na:
vybudování nebo rekonstrukci cyklostezek
v rámci sportovně - rekreačních aktivit,
rekonstrukci nebo vybudování parkovišť
nebo odpočívadel pro cykloturistiku,
rekonstrukci nebo vybudování
ubytovacích zařízení sloužících pro rozvoj
cestovního ruchu,
rekonstrukci nebo vybudování sportovních
areálů, víceúčelových hřišť pro míčové
sporty, tenisových hřišť, hřišť pro ostatní
sporty významné pro rozvoj cestovního
ruchu, včetně obslužných zařízení,
rekonstrukci nebo vybudování parkovišť
nebo obslužných zařízení u sportovních
nebo rekreačních zařízení,
rekonstrukci nebo vybudování
infrastruktury pro rekreační nebo sportovní
plavbu (vodácké kempy, tábořiště,
přístaviště),
rekonstrukci, vybudování bazénů,
koupališť včetně parkovišť nebo
obslužných zařízení,
rekonstrukci nebo vybudování lyžařských
vleků nebo lanovek, včetně obslužných
zařízení,
výstavbu nebo rekonstrukci turistického
orientačního značení, zřizování informačních turistických center, vybavení a rozvoj
informačního systému turistických cílů,

výstavbu nebo rekonstrukci kulturních,
společenských nebo technických zařízení
významných pro rozvoj cestovního ruchu
včetně parkovišť,
rekonstrukci, vybudování parkovišť pro
potřeby návštěvníků památkových
rezervací a zón,
rekonstrukci památkově chráněných
objektů v majetku obce.
Žádat mohou obce z okresů Kroměříž,
Vsetín a obce z obvodu obce s rozšířenou
působností Valašské Klobouky.
Výše dotace na jeden projekt může být až,
5 miliónů korun, maximálně však šedesát
procent ze skutečně vynaložených
nákladů.
Žádosti o dotace mohou obce podávat do
20. dubna 2010.

Aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace
EKO-ENERGIE
Podporované aktivity:
a) zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu
a spotřebě energie (modernizace zařízení
na výrobu energie pro vlastní potřebu
vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti,
zlepšování tepelně technických vlastností
budov, s výjimkou rodinných a bytových
domů, využití odpadní energie v průmyslových procesech, aj.)
b) výstavba nových a rekonstrukce
stávajících výrobních zařízení na výrobu
a rozvod elektrické energie a tepla
vyrobené s využitím vody, biomasy
a druhotných zdrojů energie
Kdo může žádat:
- Podnikatelské subjekty bez rozdílu
velikosti
Jaké výdaje lze podpořit:
- Nákup pozemků a staveb, úpravy
pozemků, projektová dokumentace stavby,
inženýrská činnost ve výstavbě,
rekonstrukce/modernizace staveb,
novostavby,
hardware a sítě, stroje a zařízení, software
a data, publicita projektu
Způsob podpory:
- Dotace ve výši 0,5 - 250 mil. Kč na jeden
projekt
- Míra podpory dle typu podporované
aktivity dosahuje až 60 % výdajů
Další důležité informace:
- Projekt musí být realizován na území
České republiky mimo hl. m. Prahy
- Realizace projektu musí být zahájena až
po datu přijatelnosti projektu
- Nelze podpořit mj.: výzkumné, vývojové
a pilotní projekty, výrobu energeticky
úsporných výrobků a zařízení pro využití
OZE, pěstování energetických rostlin,
projekty v oblasti zemědělství, lesnictví či
rybolovu, fotovoltaiku, větrné elektrárny,
nákup energeticky úspornějších výrobních
strojů a technologických zařízení, aj.

Termíny a doplňující informace:
- Příjem žádostí: do 30. 6. 2010
- Alokace na tuto výzvu: 3 mld. Kč

ICT V PODNICÍCH
Základní informace o podporovaných
projektových záměrech poskytuje
následující přehled:
Podporované aktivity:
- zavádění a rozšiřování využití IS při
zvyšování vnitřní efektivity podniků
a dodavatelsko-odběratelských vztahů
- rozvoj a zdokonalování technické
infrastruktury a programového vybavení
- zavádění a rozšiřování využití IS/ICT při
vývoji nových nebo inovaci stávajících
výrobků a technologií
- zavádění a rozšiřování outsourcingu IS
nebo jeho částí v podnicích
Kdo může žádat:
- Malé a střední podnikatelské subjekty
s převažující ekonomickou činností
směřující do zpracovatelského průmyslu
Jaké výdaje lze podpořit:
- hmotný majetek a jeho technické
zhodnocení (hardware, sítě a ostatní stroje
a zařízení, které lze označit za část IS/ICT,
ale dle účetní klasifikace nespadají pod
hardware ani software
- nehmotný majetek (software, licence,
práva duševního vlastnictví)
- služby poradců, expertů, studie
- náklady na publicitu spojenou s projektem
- vybrané provozní náklady (přístup k informacím, databázím a tvorba www stránek)
Způsob podpory:
- Dotace ve výši 0,35 - 20 mil. Kč
- Míra podpory vychází z místa realizace
projektu a dosahuje až 60 % výdajů
Další důležité informace:
- Žadatel musí mít alespoň 2 uzavřená po
sobě jdoucí daňová období
Projekt musí být realizován v České
republice mimo hl. m. Praha
- Podporovány nejsou projekty podpory
základního ICT vybavení a služeb u malých
a středních podniků ani prostá obnova
stávající technické infrastruktury

Termíny a doplňující informace:
- Příjem žádostí: do 15. 10. 2010
- Alokace na tuto výzvu: 0,5 mld. Kč

INOVACE
Základní informace o podporovaných
projektových záměrech poskytuje
následující přehled:
Podporované aktivity:
- Zvýšení technických a užitných hodnot
výrobků, technologií a služeb (inovace
produktu)
- Zvýšení efektivnosti procesů výroby
a poskytování služeb (inovace procesu)
- Zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace)
- Zavedení nových prodejních kanálů
(marketingová inovace)
Kdo může žádat:
- Podnikatelské subjekty zapsané
v obchodním rejstříku a působící ve
vybraných odvětvích (především
zpracovatelském průmyslu)
Jaké výdaje lze podpořit:
- Dlouhodobý hmotný majetek (stroje
a zařízení, hardware a sítě, novostavby pouze pro malé a střední podniky,
technické zhodnocení staveb, aj.),
- Dlouhodobý nehmotný majetek (software
a data, práva k užívání duš. vlastnictví)
- Provozní náklady (pouze pro malé
a střední podniky; služby poradců, zvláštní
školení, mzdy, pojistné)
- Náklady na publicitu projektu
Způsob podpory:
- Dotace ve výši 1 - 150 mil. Kč
- Míra podpory vychází z místa realizace
projektu a dosahuje až 60 % výdajů
Další důležité informace:
- Žadatel musí mít alespoň 2 uzavřená po
sobě jdoucí daňová období
- Projekt musí být realizován v České
republice mimo hl. m. Praha
- Projekty musí využívat výsledky výzkumu
a vývoje (nelze podpořit projekty prosté
obměny výrobního zařízení bez návaznosti
na vývojovou fázi inovačního procesu)
- Z programu nelze podporovat výzkum
a vývoj (vývoj již musí být ukončen a tato
skutečnost doložena)

Termíny a doplňující informace:
- Příjem žádostí: do 30. 9. 2010
- Alokace na tuto výzvu: 4 mld. Kč

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA

MARKETING

Základní informace o podporovaných
projektových záměrech poskytuje
následující přehled:

Základní informace o podporovaných
projektových záměrech poskytuje
následující přehled:

Podporované aktivity:
- Výstavba, pořízení, rekonstrukce,
modernizace prostor určených pro
vzdělávání a jejich vybavení, zařízení
školicími pomůckami a programy
a zařizovacími předměty

Podporované aktivity:
- účast podniku na výstavách a veletrzích
v zahraničí, tvorba propagačních
materiálů v cizích jazycích

Kdo může žádat:
- Podnikatelské subjekty působící ve
vybraných odvětvích, sdružení podnikatelů,
podnikatelská seskupení vzniklá na
základě Obchodního zákoníku nebo jiného
právního předpisu a nestátní neziskové
organizace
Jaké výdaje lze podpořit:
- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
nákup či úprava nemovitostí, výstavba či
rekonstrukce objektů, technická a dopravní
infrastruktura, projektová dokumentace,
školicí pomůcky, stroje a zařízení pro
zajištění vzdělávání, školicí programy,
software, aj.
Způsob podpory:
- Dotace ve výši 0,2 - 100 mil. Kč na jeden
projekt
- Míra podpory vychází z místa realizace
projektu a dosahuje až 60 % výdajů
Další důležité informace:
- ve školicím středisku budou vzděláváni
především zaměstnanci podnikatelských
subjektů podnikajících ve vybraných
sektorech
- projekt musí být realizován na území
České republiky mimo hl.m. Prahy
- příjemce podpory musí prokázat min. 2
uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období
- příjemce dotace je povinen zabezpečit
zachování projektu po dobu nejméně 3
roky od data ukončení jeho realizace
Termíny a doplňující informace:
- Příjem žádostí: do 31. 5. 2010
- Alokace na tuto výzvu: 1 mld. Kč

Kdo může žádat:
- podnik do 250 zaměstnanců mimo Prahu
(MSP), který má min. dvouletou historii
a uzavřena min. 2 po sobě jdoucí
zdaňovací období
- podporovaná odvětví: zpracovatelský
průmysl, energetika, stavebnictví, aktivity
spojené s informačními a komunikačními
technologiemi
Jaké výdaje lze podpořit:
- Pronájem, zřízení a provoz stánku na
zahraničních výstavách nebo veletrzích
- Doprava vystavovaných exponátů na
veletrh a výstavu v zahraničí a zpět (max.
200 tis. Kč na jeden projekt)
- Tvorba propagačních materiálů v cizích
jazycích pro účely účasti na konkrétním
veletrhu nebo výstavě v zahraničí (max.
300 tis. Kč na jeden projekt)
Způsob podpory:
- Dotace ve výši min. 0,3 mil. Kč,
maximální výše není stanovena
- Míra podpory dosahuje 50 % výdajů
Termíny a doplňující informace:
- Příjem žádostí: do 30. 6. 2010
- Alokace na tuto výzvu: 0,5 mld. Kč

ROZVOJ
Základní informace o podporovaných
projektových záměrech poskytuje
následující přehled:
Podporované aktivity:
- Pořízení nových technologických zařízení
s vyššími technickými a užitnými parametry
a realizace projektů zvyšující efektivnost
procesů.
Kdo může žádat:
- Podnikající fyzická a právnická osoba1,
která splňuje definici MSP uvedenou
v Příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č.
800/2008.
Jaké výdaje lze podpořit:
- Dlouhodobý hmotný majetek - nákup
strojů a zařízení, které nebyly předmětem
odpisu.
- Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady
na pořízení patentových licencí
souvisejících s nákupem strojů a zařízení,
přičemž dlouhodobý nehmotný majetek:
- musí být používán výlučně jen v provozovně, která je příjemcem regionální
podpory,
- musí se jednat o odepisovatelná aktiva,
- musí být pořízen od třetí strany za tržních
podmínek, aniž by byl nabyvatel schopen
vykonávat nad prodávajícím kontrolu ve
smyslu článku 3 Nařízení Rady (ES)
č. 139/20049
Způsob podpory:
- Dotace je poskytována ve výši
1 - 20 mil.Kč
- Míra podpory vychází z místa realizace
projektu a dosahuje až 60 % výdajů
Další důležité informace:
Podporované aktivity musí směřovat do
následujících vymezených oblastí:
- Zpracovatelského průmyslu a obchodu
podle CZ – NACE uvedených v příloze č. 1.
výzvy
- Aktivity průřezových odvětví (např.
biotechnologie, nanotechnologie,
optoelektronika, atd.)

Termíny a doplňující informace:
- Příjem registračních žádostí: 1.5.2010 –
1.8.2010
- Alokace na tuto výzvu: 2 mld. CZK

Vědeckotechnický park Slavičín
Dotační program:
Operační program průmysl
a podnikání,
program Prosperita
Celkové náklady:
14 378 000 Kč
Příspěvek z nár. zdrojů:
3 919 000 Kč
Dotace ze zdrojů EU:
10 459 000 Kč

Realizací projektu vznikly prostory a vybavení pro podnikatelský inkubátor,
vědeckotechnický park, provozovatele
parku a společné komunikační prostory. Byly
zakoupeny nemovitosti (objekty č. p. 4, 5
s přilehlými pozemky 29/1, 29/2 a 29/12)
a provedeno základní technické vybavení
kabelovými rozvody nízkého a středního
napětí. V rámci projektu bylo nakoupeno
nezbytné vybavení pro provozovatele,
kanceláře Podnikatelského inkubátoru
a VTP. Bylo vytvořeno celkem 5 pracovních
míst (ředitel, projektový manažer pro PI, VTP
a účetní), kteří zajišťují provoz a nabídku
odborných a konzultačních služeb.
Hlavním smyslem existence VTP Slavičín je
poskytovat komplexní a soustředěnou
pomoc inovačně zaměřeným podnikům
disponujícím životaschopným podnikatelským záměrem s vysokou přidanou
hodnotou, zaměřeným do oblasti průmyslové produkce a služeb. Pomoc je
rovněž určena začínajícím podnikům
hledajícím všestrannou pomoc centra, které
zajišťuje propojení inovačních aktivit v kraji
na základě úzké spolupráce s partnerem –
Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

foto: www.rckas.cz

Představujeme město Uherský Brod

Starosta Ing. Ladislav Kryštof,
místopředseda Sdružení měst a obcí
Východní Moravy, stojí v čele Uherského
Brodu již 12 let, tj. třetí volební období.
Za tu dobu prošlo královské město řadou
změn, které sleduje nejen více než 17 tisíc
obyvatel Uherského Brodu, ale také jeho
četní návštěvníci.
Jak vy vnímáte uplynulých dvanáct let
z hlediska fungování a výstavby města?
Město se samozřejmě stále vyvíjí a mění ve
všech oblastech. Jako každé historické
město bojujeme s dopravními problémy
v centru. Proto bylo vybudováno cca 400
parkovacích míst. Vzniklo vícepatrové
parkoviště u OD Kvanta, v lokalitě Babí
louka a další za starou poliklinikou,
občanům bylo umožněno parkování v bývalé pěší zóně v centru města, na sídlišti
Židovna, Pod Vinohrady a na sídlišti Olšava.
V oblasti bydlení vznikly nové lokality pro
výstavbu rodinných domků jako Úlehly a Jabloňová i nové lokality pro výstavbu
bytových domů, především Babí louka.
V současné době se jedná o lokalitě Olšavě
a nějaké formě finančního příspěvku pro
stavebníky v lokalitě pod hvězdárnou.
V oblasti školství se i přes snižující se počet
dětí a nepříznivý demografický vývoj
snažíme školy modernizovat a udržovat co
nejlepší kvalitu jak objektů, tak výuky.
Nesnižujeme počet škol.
V oblasti životního prostředí jednáme mimo
jiné o záležitostech svozu komunálního
odpadu. Snažíme se, ale aby byl pro občany
co nejpřijatelnější. Vybudovaly se sběrné
dvory, abychom zamezili černým skládkám
v okolí města. V neposlední řadě byla
provedena rekonstrukce a revitalizace
zeleně, parkové úpravy na sídlišti Pod
Vinohrady, v centru města a v městském
parku.
V oblasti sportu je bezesporu naší vlajkovou
lodí nový aquapark Delfín, do něhož se
sjíždějí nejen návštěvníci z celého okolí
i sousedního Slovenska. Hodně se
pracovalo také na rozvoji infrastruktury pro

modernizace zimního stadionu a fotbalového stadionu Lapač, dětských sportovišť
a plácků. Stále probíhá budování sítě
cyklostezek.
Pravidelně spolupracujeme s podnikatelským sektorem, což bylo v loňském roce
oceněno titulem Město pro byznys
Zlínského kraje.
Také se dlouhodobě zabýváme elektronizací úřadu. Dá se říct, že naše město je
štikou ve vodách obecních webů a pravidelně sbíráme celostátní ocenění na tomto
poli.
Velké změny přinesla také oblast sociálních
věcí. Vznikla příspěvková organizace města
Sociální služby, které zajišťují pečovatelskou službu nejen v Uherském Brodě,
ale také v okolních obcích a provozují
penzion a dům s pečovatelskou službou. Ve
městě máme i nízkoprahové centrum pro
mládež, které se snaží pomáhat dětem ze
sociálně slabých rodin. Připravujeme také
denní stacionář pro zdravotně postižené
a dlouhodobě spolupracujeme s Oblastní
charitou.

Můžete se zmínit o některých konkrétních
akcích z nedávné doby?
V uplynulém kalendářním roce jsme byli
velmi úspěšní v získávání dotací (více než
100 mil. Kč), což nám umožnilo intenzivně
pracovat na zvelebování města. Investičních akcí, které se podařilo dokončit nebo
alespoň zahájit, byla dlouhá řada. Značná
výše investic byla směřována do školství,
a to jak ve vybavení – např. projekt „S Evropou naplňujeme odkaz Komenského - za
vyšší úroveň základního vzdělávání“, tak
také do zateplení budov základních škol.
Mezi hlavní investiční akce patřila výstavba
přechodové lávky nad nádražím ČD, I. etapa
regenerace panelového sídliště Olšava
a v oblasti cestovního ruchu to bylo další
budování cyklostezek (dokončení cyklostezky do Nivnice a zahájení prací na
cyklostezce do Luhačovic) a projekt
„Turistická stezka městskou památkovou
zónou“.
Velkou pozornost jsme věnovali také
kulturním památkám. Pokračovaly práce na
opravě hřbitovní kaple na starém hřbitově
a v kostele M. J. Husa, kde byly provedeny

nátěry podlah, výmalba a restaurovány kamenné prvky. Byly zahájeny sanační práce
na budově radnice a rekonstrukce kina Máj
ve formě nadstavby a přístavby.
V rámci budování rekreačních a odpočinkových zón byly dokončeny investiční
akce revitalizace Vinohradského potoka
a architektonické řešení obnovy Tyršových
sadů, které touto rekonstrukcí získaly na
svém významu centrálního parku.
Další etapou pokračovala průběžná
rekonstrukce veřejného osvětlení a údržba
objektů v majetku města.
Ve spolupráci se Zlínským krajem se
podařilo dokončit výstavbu objektu a garáží
Záchranné služby, tudíž tuto zimu jak
osádka sanitky, tak také pacienti, nemuseli
snášet účinky nepřízně počasí z důvodu
absence garážování sanitek.
Spolupráce se Zlínským krajem umožnila
také zvýšit propagaci našeho regionu na
veletrzích cestovního ruchu a věřím, že
tomu bude tak i v příštích letech.

Starosta Kryštof se nebojí spojovat tradice s moderní technikou.

Slovácko je ale také regionem kulturním.
Co se děje na tomto poli?
Vedení radnice se snaží orientovat na
kladné vnímání Uherského Brodu ze strany
návštěvníků. Ve spolupráci s kulturními
organizacemi města pořádáme spoustu
akcí. V letošním roce to bude především
velká rekonstrukce osvobození Uherského
Brodu na konci II. světové války. Tato akce
proběhne na Masarykově náměstí v sobotu
15. května. Jste srdečně zváni.
Mezi další pravidelně pořádané akce patří
dvakrát ročně jarmarky, fašankové obchůzky, v rámci „Zdravých měst“ se hlásíme
ke Dnu Země, Dnu bez tabáku a Dnu bez
aut.
Nedílnou součástí kulturního života města je
nedávno vzniklá tradice sochařských
sympozií, v loňském roce dokonce s mezinárodním obsazením. Jeden z jejich
účastníků pak vytvořil bustu uherskobrodského rodáka, spisovatele Františka
Kožíka, která byla odhalena vloni ke 100.
výročí jeho narození. Jeho jméno nese od
těchto oslav také naše městská knihovna.

A slovo na závěr?
Nebyl jsem samozřejmě v tomto textu
schopen pojmout všechny události a záležitosti, které se v našem městě udály, ale
vyjmenoval jsem alespoň některé. Přijďte se
do Uherského Brodu podívat a sami se
přesvědčit, že naše město má co nabídnout.
Připravila Elen Sladká

foto: www.uherskybrod.cz

Představujeme Operační program podnikání a inovace
www.czechinvest.org
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním dokumentem Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR, na jehož základě je v České republice poskytována finanční
podpora podnikatelům, a to jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak z prostředků Evropské
unie. Konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zaměřeného na podporu
rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává a hospodářská a sociální
přeměna čelí strukturálním obtížím.
Globálním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj
podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů a měst pro investory, podpora
inovací, stimulace poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, komercializace výsledků
výzkumu a vývoje, podpora podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na
znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků,
včetně nových informačních a komunikačních technologií.
K dosažení globálního cíle budou finanční prostředky v rámci operačního programu
koncentrovány na vymezené prioritní osy, charakterizující jednotlivé specifické cíle tak, aby
se na hospodářském růstu České republiky v budoucnosti podílely všechny regiony a byly
rovněž potlačeny tendence sociálního vyčleňování určitých skupin obyvatelstva.
Operační program podnikání a inovace a jeho jednotlivé specificky zaměřené oblasti je ve
Zlínském kraji poměrně významně využívaným a žádaným dotačním titulem mezi místními
podnikatelskými subjekty. Aktuální informace o čerpání v rámci tohoto programu ukazují
mírně nadprůměrnou úspěšnost projektů v našem kraji.
Přehled podaných žádostí a udělených dotací nebo úvěrů v rámci OPPI
ČR
č.

Prioritní osa / program

1
2

1 - Vznik firem
2 - Rozvoj firem
ICT v podnicích
2.II ICT a strategické služby
ROZVOJ
3 3 - Efektivní energie
3.I EKO-ENERGIE - dotace
4
4.I
4.II
5
5.I
5.II
5.III
6.I
6.I
6.II

4 - Inovace
Inov ační projekt
Ochrana průmy slov ého v lastnictv í
Potenciál
5 - Prostředí pro podnikání a inovace
Prosperita
Klastry
Technologické platf ormy
Školicí střediska
Nemov itosti
6 - Služby pro rozvoj a podnikání
Poradenstv í
Marketing
Celkem

Zlínský kraj

Počet
Počet
Úspěšnost
podaných přiznaných vyřízení
žádostí
dotací
dotací (%)

Index
Počet
Počet
Úspěšnost
úspěšnosti*
podaných přiznaných vyřízení
žádostí
dotací
dotací (%)

0
2 611
1 008
393
1 210
1 388
1 388

0
854
423
107
324
302
302

33
42
27
27
22
22

0
244
122
27
95
144
144

0
93
57
7
29
40
40

38
47
26
31
28
28

1,17
1,11
0,95
1,14
1,28
1,28

1 947
1 083
364
500
1 577
59
32
36
502
948
1 158
204
954
8 681

623
318
143
162
391
9
19
13
166
184
644
133
511
2 814

32
29
39
32
25
15
59
36
33
19
56
65
54
32

172
88
32
52
220
10
2
1
98
109
135
23
112
915

65
28
16
21
53
4
1
1
21
26
80
14
66
331

38
32
50
40
24
40
50
100
21
24
59
61
59
36

1,18
1,08
1,27
1,25
0,97
2,62
0,84
2,77
0,65
1,23
1,07
0,93
1,10
1,12

Pozn.
Počet podaných žádostí = počet registračních žádostí
Počet přiznaných dotací = počet schválených plných žádostí

Informace týkající se úspěšnosti v programech Prosperita, Klastry, Technologické platformy
jsou zkreslené z důvodu malého množství podaných žádostí a přiznaných dotací.
* - Index úspěšnosti srovnává úspěšnost vyřízení projektů ve Zlínském kraji a v České
republice
Údaje v tabulce jsou k 23. 3. 2010; Zdroj: CzechInvest, vlastní zpracování
Tabulka podaných žádostí a udělených dotací nebo úvěrů
ČR
Prioritní osa / program

1 - Vznik firem

Zlínský kraj

Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
podaných zam ítnutý přiznanýc podaných zam ítnutý přiznanýc
žádostí ch žádostí h dotací
žádostí ch žádostí h dotací
0

0

0

0

0

0

2 - Rozvoj firem

2 611

1 119

854

244

87

93

3456-

1 388
1 947
1 577
1 158

740
992
566
374

302
623
391
644

144
172
220
135

72
77
85
45

40
65
53
80

8 681

3 791

2 814

915

366

331

Efektivní energie
Inovace
Prostředí pro podnikání a inovace
Služby pro rozvoj a podnikání

Celkem

Pozn. – Údaje k 23. 3. 2010; Zdroj: CzechInvest
Regionální rozvojová agentura nabízí své služby také v rámci odborných konzultací ve
vztahu k identifikaci vhodného projektového záměru, přípravě a realizace projektů v rámci
Operačního programu podnikání a inovace všem podnikatelským subjektům ve Zlínském
kraji.
Pro zájemce o bližší informace je 7.4.2010 připraven odborný seminář na téma aktuálních
výzev pro předkládání žádostí o dotace, případně osobní schůzku si s Vámi ráda dojedná
projektová manažerka Mgr. Veronika Lalíková, bližší informace naleznete na webu
www.rravm.cz .
RNDr. Otakar Prudil
ředitel RRA VM

Konference „Zodpovědné inovace – Baťův odkaz Evropě“,
která se uskuteční 22. 4. 2010 ve Zlíně.
pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, společně se Zlínským krajem,
Zastoupením Zlínského kraje v Bruselu a Rotary Clubem Zlín.
Účast na diskuzi předběžně přislíbili:
PhDr. Václav Moravec - moderátor
prof. Jan Švejnar, M.A., Ph.D. – ekonom
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. – generální ředitel Slováckých strojíren, Uherský Brod
Ing. Libor Láznička, Ph.D. – jednatel společnosti Barum Continental, Otrokovice
JUDr. Pavel Telička – odborník na problematiku EU
MVDr. Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje
Libor Lukáš – statutární náměstek hejtmana ZK

