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O společnosti enovation s.r.o.

•

Přední poskytovatel poradenských a konzultačních služeb zejména pro
privátní sektor se zaměřením na ICT segment

•

Příprava a administrace 600 dotačních projektů v celkové hodnotě
přesahující 20 mld. Kč

•

Úspěšnost schválení: 98%

•

Tým: 40 interních odborníků

•

Zkušenosti z agentury CzechInvest, Ministerstva vnitra ČR, Státního
fondu Životní prostředí a dalších orgánů veřejné správy. Přední hráč v
oblasti dotací v ICT sektoru, tvorba studie Registru pasivní infrastruktury.

O společnosti enovation s.r.o.
Nabízíme komplexní služby – nenecháme Vás ve štychu!
ü konzultace projektových záměrů
ü zjištění vhodných dotačních titulů = dotační audit
ü formulace podnikatelského záměru a studie proveditelnosti
ü zpracování kompletní žádosti o dotaci vč. zajištění příloh
ü AfterCare – činnosti spojené s administrací schváleného projektu
ü ProfiTender – komplexní zajištění výběrových řízení
ü komunikace se státními orgány
ü informační servis
ü dotační monitoring

Základní pravidla a povinnosti
• Přijatelnost projektu dle výzvy – projekt naplňuje cíl Výzvy – především
technické parametry.
• Splnění požadavku na finanční zdraví žadatele (min. 2 letá účetní historie).
• Právní forma žadatele, velké množství čestných prohlášení – bezdlužnost, podnik
v obtížích atd.
• Žadatel je provozovatelem veřejné sítě elektronických komunikací a je
držitelem registrace ČTÚ.
• Realizace projektu – max. 3 kalendářní roky od data přijatelnosti projektu,
nerozhodne-li poskytovatel dotace jinak. Nejzazším termínem pro ukončení
projektu je datum 31. 12. 2020.
• Udržitelnost projektu – 5 let od konce projektu pro všechny způsobilé výdaje,
velkoobchodní přístup poskytuje příjemce dotace na dobu alespoň sedmi let a
právo na přístup ke kabelovodům nebo stožárům není časově omezeno.
• Realizace mimo hl. m. Prahu.
• Transparentní rozpočet (URS, doložené cenové nabídky).
• Etapizace – rozdělní projektu na etapy, dotace proplácena postupně.

Jak to funguje?
•

Příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace – klíčovou přílohou je Podnikatelský
záměr (business plan) vč. nutných příloh.

•

Realizace projektu (evidence dotovaných nákladů) může být již od data podání
žádosti – pozor na nutnost plnit Podmínky dotačního programu.

•

Projekt je vyhodnocen cca do 4-5 měsíců od podání žádosti.

•

Pokud je Projekt rozdělen do etap, pak je dotace proplácena zpětně za každou
etapu a to jako procentuální podíl z reálně vynaložených nákladů (krom poslední
etapy musí být požadovaná dotace nejméně 0,5 mil. Kč/etapa).

•

Na konci Projektu je nutné doložit splnění závazného ukazatele – Domácnosti,
které mají nově přístup k širokopásmovým sítím s přenosovou rychlostí nejméně 30
Mb/s a to pro minimálně 40 % adresních míst obytných budov.

•

Po proplacení poslední částky trvá období udržitelnosti pořízeného majetku 5 let
plus velkoobchodní režim po dobu 7 let (nutno posílat monitorovací zprávy,
možnost kontrol na místě ze strany poskytovatele dotace/FU, archivační povinnosti
atd.)

Podmínky způsobilosti výdajů
•

Aktivace není způsobilým výdajem, tzn. nutnost pořízení od třetí strany.

•

Princip 3E - hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

•

Doložení hospodárnosti v případě pořízení majetku:
http://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/
oppik-2014-2020/2016/11/MP-RO-OP-PIK-k-podkladum-PZ-o-dotaci-prokontrolu-obvyklych-cen.pdf .

•

Musí se jednat o odepisovatelná aktiva - dlouhodobý majetek nebo služby.

•

Obvyklé ceny v případě věcných břemen: viz Zákon č.151/1997 Sb., § 18
hlava třetí.

•

Vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu = podání žádosti.

•

Problematika výběrových řízení.

Povinné přílohy projektu
•
•

Nájemní smlouva/výpis z katastru (sídlo/provozovna žadatele)
Prohlášení o propojených subjektech (Malý, střední, velký podnik)

•

Finanční výkazy firmy, Rating firmy

•

Studie proveditelnosti (vč. úplné studie NGA sítě ve vymezeném území)

•

Stavební rozpočet dle URS:
ü

předložení projektu v podobě dokumentace pro stavební povolení (DSP),
dokumentace musí vždy obsahovat části A až D

ü

výkazy výměr budou zvlášť zpracovány pro jednotlivé stavební objekty a
dále členěny dle zvyklostí výše uvedených ceníků.

•

Deklarace, že síť bude splňovat všechny vyžadované stavební, technické,
provozní a právní podmínky, uvedené v Příručce.

•

Seznam adresních míst obytných budov, které hodlá pokrýt svou sítí NGA

•

Podmínky a popis řešení, jak žadatel bude sdílet svou síť, vybudovanou s
podporou státu, s jinými subjekty.

•

V případě umístění síťové infrastruktury na budově jiného vlastníka předloží
Žadatel o poskytnutí dotace v rámci vypořádání uznatelných nákladů souhlas
majitele budovy.

•

Čestné prohlášení o registraci jako podnikatel v elektronických komunikacích

Nepovinné přílohy projektu
•

Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru
(např. smlouvy o spolupráci, certifikáty, dokumenty prokazující zajištění externího
financování projektu)

•

Některé vyžadují delší časovou lhůtu – potřeba vše včas zajistit.

•

Povinností pro projekty s celkovými výdaji nad 5 mil. Kč bude provést Finanční
analýzu investice. Pro projekty s celkovými výdaji nad 100 mil. Kč bude povinnost
provést socio-ekonomickou analýzu.

•

Financovatelnost projektu:

•

ü

doložení Ratingu firmy žadatele,

ü

zdroje pro zajištění financování – (typicky X % hodnoty projektu), vlastní zdroje,
doložení úvěrů, plán cash flow projektu = etapizace projektu, využití průběžně
poskytované podpory na další etapy,

ü

v případě dotace nad 50 mil. Kč na projekt (otazník nad souhrnem výše
podpory z více projektů jednoho subjektu programu) nutno speciálně
prokázat solventnost, či zástavu nemovitostí vůči MPO, či bankovní záruku.

Nutné nahrát přílohy do systému MS2014+ (potřeba disponovat elektronickým
podpisem nebo delegovat na poradenskou firmu)

Výběr projektů
Hodnocení projektů:
•

Formální a věcné hodnocení (věcné hodnocení = 2 posudky hodnotiteli MPO)

•

Výzva I - kolová výzva – bude porovnání všech záměrů v rámci stejné NIO, kladení vyšších
nároků na kvalitu Podnikatelských plánů – zvítězí záměr s nejvíce body.

Kritéria hodnocení
•

Způsob hodnocení – 0 až 100 bodů, 60 minimum pro schválení

Pro všechny typy projektů v rámci OPPIK
•

Hospodárnost rozpočtu

/ 12 bodů

Specifické
•

Pokrytí dané oblasti (stav na konci projektu) / 30 bodů

•

Posouzení technické úrovně navrženého řešení / 24 bodů

•

Podíl nákladů na výstavbu podzemního vedení optických sítí na celkové investici do
pasivní části sítě / 8 bodů

Pozor na změny projektu – možné nové vyhodnocení žádosti, některé rozsáhlé změny projektu
nemusí být akceptovány – nutno intenzivně komunikovat s poskytovatelem dotace.

Výběrová řízení

•

Popis je již součástí plné žádosti včetně typu výběrového řízení.

•

Nutnost realizovat VŘ v případě dodávek/služeb/stavebních prací v hodnotě
nad 400.000 Kč bez DPH a to součtově v rámci jednoho typu plnění.

•

Co znamená tzv. jeden typ plnění

•

Pravidla pro výběr dodavatelů OPPIK vs. Zákon o výběrových řízeních (pokud
projekt překročí hranici způsobilých výdajů 2 / 6 mil. Kč při intenzitě podpory nad
50 %).

•

Časová náročnost výběrového řízení.

Faktory úspěchu Plné žádosti
•

Projekt by měl vycházet ze skutečného interního projektu firmy. Dotace by měla
sloužit jako podpora reálného projektu. Opakem jsou projekty, které nevznikají z
jasných potřeb firmy, ale jsou uměle vytvářeny pouze pro získání dotace.

•

Otázka priorit – projekt bývá tak dobrý, jakou dostal ve firmě prioritu – problém
zejména ve velkých společnostech kde je vyžadována spolupráce různých útvarů –
návaznost na faktor času podání PŽ.

•

Správné nastavení výběrových kritérií – projekt

bude soutěžit s dalšími projekty o

výběr zajišťovatele výstavby NGA sítě v dané intervenční oblasti. Je proto nutné
neztratit ani jeden bod, který je možné dosáhnout.
•

Kvalita zpracování Podnikatelského záměru – klíčový pro schválení projektu, pozor
na doložení všech povinných příloh.

•

Finanční zajištění projektu – nutnost dokládat finanční zdroje pro projekt.

•

Soulad s programem – binární a jiná kritéria.

Realizace projektu
•

Nastavit kalendář – monitorovací zprávy, harmonogram projektu, ukončení
projektu, termín splnění závazných ukazatelů – vnitřní „deadline“ v dostatečném
předstihu před projektovým

•

Nutnost předfinancování projektu na straně žadatele – počítat s tím, že proplacení
dotace je otázka týdnů, nikoliv dnů

•

Kontroly na místě – pořádek v dokladech, archivace originálů, formální stránka
dokumentů (např. kupní smlouvy – povinnost dodavatele spolupůsobit při
kontrole), způsobilé výdaje dle PŽ, publicita

•

Účetnictví – oddělené analytické účty

•

Změny – nutné hlásit předem, potřeba řešit

•

Žádosti o platbu – náročný proces – trvá řádově týdny, proplacení 2-3 měsíce

•

Vše vyžaduje čas, pečlivost, přípravu a kvalitní řízení.

Reference:

Děkujeme za pozornost.
Ondřej Beránek
) 733 562 854
ondrej.beranek@enovation.cz
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