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Vím co chci
Vím jak na to!

Vím co chci 
realizovat!

S námi máte šanci!



EUcentrum a.s.EUcentrum a.s.

Naše akciová společnost, EUcentrum, dříve 
S pport Centr m má jeden hla ní áměrSupport Centrum má jeden hlavní záměr:

Pomoci těm, kteří nemohou nebo nechtějí Pomoci těm, kteří nemohou nebo nechtějí 
pro tyto účely vytvářet dodatečné pro tyto účely vytvářet dodatečné p y y yp y y y
kapacity, kkapacity, k realizaci jejich záměrů realizaci jejich záměrů 

ss využitím finanční podpory zvyužitím finanční podpory z veřejnýchveřejnýchss využitím finanční podpory zvyužitím finanční podpory z veřejných veřejných 
zdrojů.zdrojů.

S námi máte šanci!
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Poskytujeme vysoce kvalifikované a specializované poradenství 
v oblastech:

fondů evropské uniefondů evropské unie
národních dotačních titulů národních dotačních titulů 

á í j ý h lá ů b í ě t hl d ě íá í j ý h lá ů b í ě t hl d ě ízpracování rozvojových plánů obcí a měst se zohledněním  zpracování rozvojových plánů obcí a měst se zohledněním  
dotačních příležitostídotačních příležitostí
poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností a     poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností a     p y p ý ýp y p ý ý
následného monitoringunásledného monitoringu

Oblasti působení v dotačním poradenství:p p
lidské zdrojelidské zdroje
životní prostředíživotní prostředí

i ál í ji ál í jregionální rozvojregionální rozvoj
cestovní ruchcestovní ruch
podpora podnikánípodpora podnikáníp p pp p p

S námi máte šanci!



EUcentrum a.s.
Proč žádat o dotaci?

Rozhodování nad projekty, které mohou získat podporu,
tedy dotace z EU, popř. z jiných zdrojů:

S námi máte šanci!



EUcentrum a.s.
poskytuje kompletní služby projektového cyklu:

1. krok:
Identifikace záměru posouzeníIdentifikace záměru posouzení
jeho šancí na úspěch a případnájeho šancí na úspěch a případnájeho šancí na úspěch a případná jeho šancí na úspěch a případná 

optimalizace projektuoptimalizace projektu

2. krok:2. krok:
Zpracování žádostiZpracování žádosti
o poskytnutí dotaceo poskytnutí dotace

3. krok 3. krok (po schválení žádosti):(po schválení žádosti):
Výběrová řízení na dodavatele, 
monitoring plnění podmínek dotace
a sepsání monitorovacích zpráv  

4. krok:
Závěrečná zprávaZávěrečná zpráva

S námi máte šanci!
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Jak dlouho to bude trvat?

Projektový cyklus z hlediska času:

Identifikace záměru nejlépe před vyhlášením výzvyIdentifikace záměru nejlépe před vyhlášením výzvy
Výzva:Výzva: 2 měsíce2 měsíce
Hodnocení:Hodnocení: 2 2 –– 3 měsíce3 měsíce
Podpis smlouvy o dotaci:Podpis smlouvy o dotaci: 1 měsíc1 měsíc
Monitoring realizace:Monitoring realizace: 33 –– 5 let5 letMonitoring realizace:Monitoring realizace: 3 3 5 let5 let

S námi máte šanci!
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Co rozhoduje o úspěchu Žádosti o poskytnutí dotace?

K lit ál t j kt hl di k ě éh i fi č íhKvalita a reálnost projektu z hlediska věcného i finančního

Potřebnost (relevance) v daném místě a čase

Počet a kvalita konkurenčních projektů v daném kole výzvy

Finanční alokace pro danou výzvu i v rámci celé prioritní 
oblasti

Není racionální čekat s přípravou projektové žádostiNení racionální čekat s přípravou projektové žádosti

na konkrétní výzvu!na konkrétní výzvu!ýý

S námi máte šanci!



EUcentrum a.s.
Proč se vracely dotace v minulém dotačním období?

Nejčastější pochybení na straně příjemců dotace vNejčastější pochybení na straně příjemců dotace v minulém dotačním období minulém dotačním období 
(výsledky kontrol):(výsledky kontrol):

chyby při výběrovém řízeníchyby při výběrovém řízeníy y p ýy y p ý
špatné postupy při zadávání zakázekšpatné postupy při zadávání zakázek
porušování pravidel veřejné podporyporušování pravidel veřejné podpory
realizace jiných než schválených aktivitrealizace jiných než schválených aktivitj ý ýj ý ý
prošení zákazu pronájmu nebo převodu majetku pořízeného z dotace bez prošení zákazu pronájmu nebo převodu majetku pořízeného z dotace bez 
souhlasu řídících orgánůsouhlasu řídících orgánů
předložení neúplných nebo nepravdivých údajůpředložení neúplných nebo nepravdivých údajů
nedodržení lhůt pro předkládání monitorovacích zpráv o realizaci projektunedodržení lhůt pro předkládání monitorovacích zpráv o realizaci projektu
neoznámení změn vneoznámení změn v projektu (akci)projektu (akci)
chyby vchyby v publicitěpublicitěy yy y pp
nedodržení pravidel způsobilosti výdajů (uznatelné náklady), chybně zařazené nedodržení pravidel způsobilosti výdajů (uznatelné náklady), chybně zařazené 
faktury a chybějící přílohy k fakturámfaktury a chybějící přílohy k fakturám

Sankce jsou finanční v rozsahu 0,1 – 100 % dotace.Sankce jsou finanční v rozsahu 0,1 100 % dotace.

S námi máte šanci!



EUcentrum a.s.
Na co si tedy dát pozor, pokud máme to štěstí a získáme evropskou dotaci:Na co si tedy dát pozor, pokud máme to štěstí a získáme evropskou dotaci:

EUcentrum a.s.
y p , p py p , p p

Dokumentace k projektu
Doporučuje se mít veškerou dokumentaci přehledně seřazenou a uloženou na Doporučuje se mít veškerou dokumentaci přehledně seřazenou a uloženou na 
jednom místějednom místějednom místě.jednom místě.

Účetnictví
Účetnictví projektu se vyplatí vést samostatně. Pro projekt má být zvláštní bankovní Účetnictví projektu se vyplatí vést samostatně. Pro projekt má být zvláštní bankovní 
účet i tam kde to podmínky dotace nevyžadují!účet i tam kde to podmínky dotace nevyžadují!účet i tam, kde to podmínky dotace nevyžadují!účet i tam, kde to podmínky dotace nevyžadují!

Zadávací řízeníZadávací řízení
Kritický bod projektu. Poskytovatel dotace má někdy vlastní pravidla mnohdy Kritický bod projektu. Poskytovatel dotace má někdy vlastní pravidla mnohdy 
přísnější než je Zákon o veřejných zakázkáchpřísnější než je Zákon o veřejných zakázkáchpřísnější než je Zákon o veřejných zakázkách.přísnější než je Zákon o veřejných zakázkách.

Monitorovací indikátory
Pokud jsou při podání žádosti o dotaci naformulovány nejasně, nebo stanoveny moc Pokud jsou při podání žádosti o dotaci naformulovány nejasně, nebo stanoveny moc 
vysoko může být problém svysoko může být problém s jejich dodrženímjejich dodrženímvysoko může být problém svysoko může být problém s jejich dodržením.jejich dodržením.

Publicita
Evropská komise klade velký důraz na to, aby se veřejnost dověděla, co bylo ze Evropská komise klade velký důraz na to, aby se veřejnost dověděla, co bylo ze 
zdrojů EU pořízeno.zdrojů EU pořízeno.zdrojů EU pořízeno.zdrojů EU pořízeno.

S námi máte šanci!



EUcentrum a.s.
někteří naši zákazníci:

S námi máte šanci!



Děkuji za pozornost!Děkuji za pozornost!

Adresa:
EUcentrumEUcentrum a.s.a.s.
Myslíkova28, 120 00 Praha 2Myslíkova28, 120 00 Praha 2

IČ:IČ: 276 45 649276 45 649
tel:tel: +420 222 749 530+420 222 749 530tel:tel: +420 222 749 530+420 222 749 530
email:email: infoinfo@@eucentrum.czeucentrum.cz

jana.veberovajana.veberova@@ecentrum.czecentrum.cz
web:web: www.www.eucentrum.czeucentrum.cz

S námi máte šanci!


