V průběhu května sice žádné nové dotační programy spuštěny nebyly, dalo se však
zaznamenat několik zpráv, které je v tomto směru možné považovat za pozitivní. Znamenají
totiž, že by snad v dohledné době mohli dostat šanci další žadatelé. Za hlavní takovou zprávu
považuji informaci o schválení Programu rozvoje venkova ČR ze strany Evropské komise.
Ještě na začátku června by měl zasednout monitorovací výbor, aby schválil potřebná
prováděcí pravidla. V první polovině července by pak mělo být spuštěno první kolo příjmu
žádostí. Radost z takové informace poněkud kalí skutečnost, že se v prvním kole plánuje
spuštění pouze některých zemědělských priorit, ačkoliv – jak sám jeho název napovídá – je
celý program zaměřen poněkud šíře na celou problematiku venkova. Ono tedy vlastně má být
vyhlášeno i opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, které je výslovně
určeno pro rozvoj venkova a vznik pracovních příležitostí mimo oblast zemědělství. Ovšem
pro první kolo bylo dané opatření zúženo pouze na výstavbu a modernizaci zařízení
využívajících obnovitelné zdroje energie, kdy příjemci mohou být pouze podniky podnikající
v zemědělské výrobě. Jsem sice osobně velkým příznivcem zejména bioplynových stanic,
kladu si však jisté otázky. Kolik například je momentálně takových projektů ve finální podobě
přípravy? Vzhledem k již zveřejněným požadavkům – energetický audit, stavební povolení
apod. – mám vážné pochybnosti, že je možné připravit do takových podrobností během
několika měsíců projekt, který je zatím ve fázi počátečních úvah. Celkem mi také uniká jedno
ze zveřejněných hodnotících kritérií – instalace v oblasti s vyšší mírou nezaměstnanosti.
Obnovitelné zdroje mají celou řadu výhod, ale zrovna nějaký zvláštní přínos v oblasti
zaměstnanosti u nich nespatřuji. Měly by být budovány především tam, kde jsou pro ně
optimální podmínky z hlediska vstupů (zemědělské a další odpady či cílená zemědělská
produkce) i výstupů (především odběr tepelné energie).
Přestože je tedy možné klást si různé otázky či vznášet připomínky, podstatné v tuto chvíli je
především to, že po Operačním programu Podnikání a inovace, se velmi reálně přiblížila
možnost podávat žádosti v dalším programu. A protože ministr Gandalovič slibuje výrazné
zjednodušení oproti původnímu zemědělskému operačnímu programu, bude se snad i na co
těšit.
Další informace, která se objevila v průběhu května, byla jistě pozitivní, i když se jedná spíše
o určitý příslib než o reálnou možnost podávání žádostí. Ministerstvo životního prostředí
zveřejnilo 5. verzi Implementačního dokumentu k Operačnímu programu Životní prostředí.
Z tohoto dokumentu a míry jeho rozpracovanosti je patrné, že i v této oblasti přípravy značně
pokročily a snad se blíží čas první výzvy. Stěžejní v tomto programu bude, jak dopadnou
jednání ohledně vleklého problému vodohospodářských projektů a provozních smluv v této
oblasti. Jedná se sice o problém z minulých let, ale momentálně brzdí schválení programu
nového. U něj mne krom jiného zaujala pozornost věnovaná oblasti veřejné podpory, která
byla dosud řešena víceméně jen u podnikatelských subjektů. Zde se nám dost výrazně přenáší
i na půdu neziskových subjektů a může významně ovlivnit připravované projekty. Jelikož se
ale jedná o věc poměrně komplikovanou a právně spletitou, rád bych se jí později věnoval
poněkud obšírněji.
A nyní se chtě nechtě musím vrátit ke svému evergreenu. Sice jsem minule sliboval, že dám
pokoj, ale nelze jinak. Zdržím se však jakýchkoliv hodnotících komentářů a ponechám
posouzení na čtenáři. Posledním květnem totiž končil termín pro podávání registračních
žádostí do programu Rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Tento
program patřil i v minulém období k těm nejžádanějším a představuje tak jakousi vlajkovou
loď celého OPPI a vhodný příklad fungování celého OPPI. Co tedy musíte jako žadatel
v tomto programu absolvovat a na co je potřeba se připravit?
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V první řadě je tu podstatná změna ve způsobu komunikace a předávání informací, kdy bylo
rozhodnuto, že se vše odehrává elektronicky prostřednictvím tzv. eAccountu. Od žadatele to
vyžaduje pořízení si elektronického podpisu, který zatím není příliš běžně používaným
výdobytkem moderní doby. Na druhou stranu není zásadní problém si jej poměrně levně
opatřit. Vyžaduje to však nějaký čas a i jistou dávku trpělivosti. K samotnému fungování
eAccountu snad tolik, že se považuji ze vcelku zdatného uživatele informačních technologií,
který nechodí do banky, když je k dispozici elektronické bankovnictví, elektronický podpis už
také nějaký pátek používám a k dispozici mám opravdu rychlé připojení k internetu. Přesto
jsem při využívání eAccountu chvílemi tápal a po čase se smířil s tím, že se v pravidelných či
nepravidelných intervalech objevují chybové hlášky, kdy vám nezbývá než se k systému
opětovně přihlásit a začít znovu. Poněkud nestandardní je skutečnost, že pro tento náročný
nástroj není zajištěna technická podpora, resp. ji suplují přímo odborní zaměstnanci
Czechinvestu, kteří by se přeci jen měli věnovat spíše věcné stránce projektů, než odpovědím
na dotazy, proč vám to zase spadlo. Nejvíce jsem však trpěl ve chvílích, kdy jsem vkládal do
systému různé přílohy a elektronicky je podepisoval. To byly chvíle, kdy několikavteřinový
úkon následovalo několik minut čekání na odezvu. Dalo se to vydržet, já ale trpěl při
představě, že jsem v kůži toho, kdo například používá vytáčené připojení. Jako třešničku na
dortu bych uvedl velmi podařenou taškařici, kdy se 31.5., tedy v poslední možný den pro
podávání registračních žádostí, objevila hláška, že systém bude po dobu 3 hodin z důvodu
jeho údržby nedostupný. A tak se také stalo.
Aby žadatel dodržel požadovaný postup a nedopustil se při podávání žádosti zbytečných
chyb, měl by prostudovat všechny dokumenty, které má pro tento účel k dispozici. Jsou to:
Informace o eAccountu – 4 strany, Informace k elektronickému podpisu - 3 strany, Jak
založit Master účet – 3 strany, Podmínky pro zřízení a užívání uživatelského účtu v systému
eAccount – 3 strany, Text programu Rozvoj – 11 stran, Výzva č. 1 pro program Rozvoj – 19
stran, Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z programu Rozvoj – výzva I – 74 stran, Osnova
podnikatelského záměru – 4 strany, Vzor registrační žádosti – 4 strany, Vzor plné žádosti – 6
stran, Seznam podporovaných OKEČ – 4 strany, Podmínky poskytnutí dotace – 8 stran, Mapa
podporovaných regionů – 1 strana, Usnesení vlády se seznamem podporovaných regionů – 2
strany, Pokyny k hodnocení finanční realizovatelnosti projektu – 8 stran, Pokyny k nástroji
pro předběžné hodnocení – 4 strany, Pokyny pro žadatele k finanční realizovatelnosti projektu
– 13 stran, Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování
podnikatelů do jednotlivých kategorií – 5 stran, Definice MSP – vazby na jiné podniky – 4
strany a Posouzení změn ve statutu MSP – 2 strany. Není ale potřeba zoufat. Pokud na
zmíněných 182 stranách nenaleznete odpověď na váš problém, či se naopak nějaký problém,
díky občas si odporujícím informacím, zrodí, máte pořád ještě možnost obrátit se na zelenou
informační linku, kde vám ochotně pomohou.
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