
          … již 23 let s vámi! 
  Nabídka služeb firmy OHGS s.r.o. pro využití dotací  nového programovacího období Evropské unie  
 
Nabízíme  �   kvalitu s bohatými referencemi �   regionální zkušenost a kontakty �   odhodlání a nadšení pro dobré projekty našeho regio nu 
  
 

 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,  
 
naše firma již 23 let působí na trhu v oblasti východních Čech. Postupem času jsme se 
specializovali na tvorbu rozvojových projektů a zajištění jejich dotačního krytí, zejména pro 
obce a svazky obcí. Naše činnost v této oblasti je hodně komplexní. Zpracováváme 
strategické plány  pro obce a svazky a koncepce pro destinace a kraj, kde se nastavuje 
širší vize a směr projektů.  
 
Zákazníkům nabízíme komplexní pé či o jejich projekty . Pomáháme s jejich 
vytipováním, s nastavením zaměření projektů, aby byly co nejefektivnější a finančně 
udržitelné a doporučujeme dotační zdroje pro tyto projekty.  
 
K investičním projektům dovedeme vytipovat a připravit i párové m ěkké projekty , které 
podstatně zvýší jejich šanci na získání dotační podpory v tomto období EU. Pro projekty 
umíme také zpracovat jejich širší kontext a provazbu na regionální a národní st rategie , 
které jsou vůbec podmínkou podání žádosti o dotaci. 
 
Podle možností klienta jsme schopni řídit celý proces p řípravy projektu , tj. komunikaci 
se zpracovateli technické části projektové dokumentace (projektanti, agenda pozemků 
apod.), vč. řízení složitějšího financování projektu (partneři, úvěry apod.).  
 
Nabízíme zpracování projektové žádosti o dotaci , management realizace projektu  
(dle možností klienta dotační management – zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o 
platbu nebo i celé řízení projektu a participujících dodavatelů) a zajištění nebo 
zprostředkování organizace zadávacích řízení. Dále nabízíme management provozu , a 
to dotační (monitorovací zprávy o udržitelnosti) nebo i širší management provozu s cílem 
podpořit jeho udržitelnost PR propagací a dalšími projekty, týkajících se vlastních aktivit 
provozu.   
 
Jaké jsou možnosti 
 

 

Operační programy EU  a jejich prováděcí dokumenty se teprve zpřesňují . Z celého 
výčtu možností uvádíme několik příkladů, které jsou dle našich zkušeností žádanými 
investi čními zám ěry  ze stran obcí:  

• výstavba přestupních terminálů, cyklostezek, pořízení ekologických vozidel veřejné 
dopravy, bezbariérová řešení  



• podpora zázemí pro složky integrovaného záchranného systému (vč. vybraných 
sborů dobrovolných hasičů)  

• zřizování a rekonstrukce sociálních zařízení, center komunitní péče a sociálního 
bydlení, podpora sociálního podnikání 

• výstavba a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání (mateřské školy) 
• budování kapacit a rozvoj vzdělávání v oblastech cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a rozvoj klíčových kompetencí pro výuku žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami  
• obnova kulturního dědictví (národní kulturní památky a UNESCO) 
• podpora eGovernmentu (elektronizace agend, informační a komunikační systémy 

ve veřejné správě, dostupnost služeb) 
• pořizování územních a regulačních plánů a územních studií 
• budování kanalizací, ČOV a vodovodů 
• realizace protipovodňových opatření (vč. varovných systémů a mapujících studií) 
• výměna zdrojů vytápění a jiná opatření pro zlepšení kvality ovzduší v obci 
• budování sběrných dvorů, kompostáren a jiných zařízení pro nakládání s odpady, 

včetně vybavení nádobami pro shromažďování odpadu a příslušnou technikou  
• obnova krajinných prvků, revitalizace vodních toků, výsadba zeleně 
• zateplení a změna zdroje vytápění veřejných budov, zajištění vyššího 

energetického standardu nových veřejných budov 
 
Některá opatření podporovaná v minulém programovacím období EU již nemají 
v aktuálních operačních programech oporu, a pokud ano, tak jen nepřímo nebo se jako 
náhrada připravují národní dotační programy (zasíťování rozvojových a průmyslových zón, 
zařízení pro sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch atp.).  
 
Na způsobilé výdaje investičních projektů obcí bude možné čerpat dotaci až 90 % .  
 
Udržitelnost investičních projektů je vhodné podpořit měkkými neinvesti čními projekty , 
např. v oblasti výzkumu vývoje a vzdělávání a podpory zaměstnanosti, kde lze získat 
v některých případech podporu až 100 % ze způsobilých výdajů.  
 
První výzvy pro podávání žádostí o dotace očekáváme spíše ke konci roku 2015 (i když 
první výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace již byly vypsány), tzv. je nejvyšší čas připravovat projekty. 
 
 

 

Jsme p řipraveni s Vámi konsultovat a p řipravit i Vaše strategie a projekty v území,  
kde historicky p ůsobíme a máme k n ěmu vytvo řený v řelý vztah. 

Děkujeme za dosavadní i budoucí spolupráci. 
 
 

 
Za tým společnosti OHGS s.r.o. 

        RNDr. Renata Šedová 
        Jednatelka společnosti 
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