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GRANTIKA ČS po roce s Českou spořitelnou
Rok 2009 – 568 projektů
297 žádostí o dotace
133 výběrových řízení
70 Dotačním managementů
EU Poradenství
Strategická poradenství
Poradenství ústředním orgánům VS
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GRANTIKA ČS po roce s Českou spořitelnou

Zemědělství 82
Veřejný sektor 49
Podnikatelé 166
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Implementace projektů
Proč existuje služba Implementace projektu?
Úplná služba after care pro klienta
Dotační programy striktně vyžadují realizaci projektu podle stanovených
podmínek včetně:
plnění nezbytných administrativních úkonů
dosažení stanovených monitorovacích indikátorů, které podmiňuje získání a udržení dotace

Implementace projektů:
ucelený systém zajištění administrativních úkonů a kontroly plnění podmínek pro získání a
udržení dotace při snížení možných rizik spojených s krácením či odebráním již schválené dotace
cílem je minimalizace administrativní a časové zátěže klientů a podpora bezchybného čerpání
a udržení dotace

Naše činnost je v plném rozsahu pojištěna
přebíráme na sebe riziko odebrání či krácení poskytnuté dotace
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Implementace projektů
Výhody pro klienta:
přeneseme na nás starost a odpovědnost za hlídání a následné plnění podmínek dotace
klient nemusí studovat příručky, metodické pokyny či předpisy
zamezíme výskytu chyb v předkládaných zprávách
zajistíme včasnost plnění rozhodných ukazatelů a předkládání reportů
snížíme možná rizika spojená s krácením či odebráním již schválené dotace
klient ušetří na mzdových nákladech za administraci schváleného projektu
klient si zajistí rychle a řádně provedené výběrové řízení, čímž se vyhne možným problémům či
sankcím spojeným s chybami při zadávání zakázek financovaných z fondů EU (hrozba
nepřidělení resp. odebrání již přidělené dotace v případě chyby v procesu výběrových řízení)

Výhody pro banku:
Snížení rizikovosti klienta
Pojištění služeb GCS proti chybě ze strany GCS, která přebírá odpovědnost za klienta
Zvýšení a zefektivnění komunikace ve FSČS
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KRIZE – Dotace jako nástroj cesty z recese
Jak přistoupit k žádosti o dotaci
Proč žádat v roce 2010
Bude uvolněna převážná část finanční alokace na roky 07 – 13
Šance na získání dotace je vyšší než kdy v budoucnu bude

Kdy o dotace žádat
Plánovat investice dopředu (rok 2011 - 2012)
Smysluplný podnikatelský záměr
Představa o zajištění financování projektu (pouze u Školicích středisek, Nemovitosti)

Jak žádat
Rozhodnutí: sám či poradenská agentura? – šance na (ne)úspěch
Výběr vhodného dotačního programu
Získání dostatečného množství informací
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Úspěšnost projektů podaných v prvních Výzvách
GCS – OPPI
Program Rozvoj
procentuální úspěšnost: 46 %

Program Marketing
procentuální úspěšnost: 88,5 %

Program Inovace
úspěšnost k dnešnímu dni: 78 %

Program ICT v podnicích
úspěšnost k dnešnímu dni: 100 %

7

Celá ČR - OPPI
Program Rozvoj
celková úspěšnost: cca 21,5 %

Program Marketing
celková úspěšnost: 38 %

Program Inovace
celková úspěšnost: cca 50%

Program ICT v podnicích
celková úspěšnost: 60 %

Jak pracovat s dotací
Varianta 1) projekt chci na 100 % bez ohledu na výsledek žádosti o dotaci
Podání žádosti v co nejbližším možném termínu
Způsobilé výdaje až po schválení Registrační žádosti
Hlavně nepodepisovat žádné smlouvy
o dodávkách bez řádně provedeného výběrového řízení
Po schválení RŽ možno začít s realizací projektu
Zajištění finančního krytí projektu
Vyčkat na schválení a proplacení dotace (hlavně trpělivost)
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Jak pracovat s dotací
Varianta 2) projekt nechci realizovat bez dotace
Podání Registrační žádosti v termínu stanoveném Výzvou
Podání plné žádosti včetně všech příloh
Představa o zajištění finančního krytí projektu
Vyčkat na schválení dotace (hlavně trpělivost)
Rozhodnutí o (ne)získání dotace
Zahájení (ne)realizace projektu
Proplacení dotace
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Jak pracovat s dotací
Varianta 3) část projektu chci každopádně, část projektu jen s dotací
Podání Registrační žádosti
Počkat na schválení Registrační žádosti
Po provedení Výběrových řízení realizujeme první část projektu
Podání plné žádosti včetně všech příloh
Zajištění finančního krytí projektu
Vyčkat na schválení dotace (hlavně trpělivost)
Rozhodnutí o (ne)získání dotace
(Ne)Realizace druhé části projektu
Proplacení dotace
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Evropské sdružení volného obchodu a nové nástroje kohézní politiky EU
Švýcarské fondy: pomoc do ČR v rámci ESVO
1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Posílení regionální a místní kapacity
Prevence a řízení katastrof
Modernizace soudnictví
Boj proti korupci a organizovanému zločinu

2. Životní prostředí a infrastruktura
Obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí
Fond environmentální expertízy

3. Podpora soukromého sektoru
Zlepšení regulace ve finančním sektoru
Přístup SMEs k finančním zdrojům

4. Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj
Fond na stipendia
Zdraví
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Evropské sdružení volného obchodu a nové nástroje kohézní politiky EU
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Area)
iniciativa poskytuje variantní řešení při financování projektů zaměřených na obnovu a rozvoj
měst s využitím kombinace grantů a úvěrů
primárně však JESSICA nebude zaměřena na využívání nástroje grantů, ale bude umožňovat
využití grantů v kombinaci s jejími nástroji
měla by usnadnit způsoby financování pro široký rejstřík projektů založených na partnerství
privátního a veřejného sektoru

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to medium Enterprises)
smyslem JEREMIE je usnadnění přístupu podnikatelských subjektů k finančním prostředkům
členským zemím a v jejich rámci existujícím regionům se nabízí možnost využití části svých
prostředků alokovaných v rámci Strukturálních fondů prostřednictvím EIF k využití finančních
nástrojů, které jsou primárně a specificky zaměřeny na rozvoj mikro-firem a malých a středních
podniků
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