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Čerpání OP PIK k 9.3.2018 v mld. Kč
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Čerpání OP PIK k 9.11.2018 v mld. Kč
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S koncem roku přichází všemi oblíbená otázka „Jak jsme na tom s čerpáním?“. Odpověď na
tuto otázku se může zdát poměrně triviální. Pokud nás zajímá aktuální čerpání například u
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který je hlavním
zdrojem dotací pro podnikatele, stačí zabrousit na webové stránky, rozkliknout sekci
statistiky a hned na nás vyskočí krásný graf. Ten nás informuje o celkové alokaci programu
(117 mld. Kč). Najdeme zde informaci o podaných žádostech o podporu, zobrazující celkový
rozpočet podaných žádostí ve vypsaných výzvách (95,4 mld. Kč). Následují projekty
s právním aktem, což jsou stručně řečeno finance, na které mají úspěšné firmy smlouvu s
Ministerstvem průmyslu a obchodu (39,2 mld. Kč). A nakonec jsou zde také proplacené
prostředky, tedy částka, jenž odešla na účty úspěšných žadatelů po všech kontrolách.
Vše je ale trochu komplikovanější (jaké překvapení). Ony totiž představené pojmy mají své
interpretační šotky. Pokud chcete zjistit, kolik peněz v operačním programu zbývá, resp.
kolik mohou ještě podnikatelé získat, pokračujte ve čtení. Podané žádosti je pojem, kde
začíná přituhovat. Tato částka totiž z hlediska reálného čerpání neříká prakticky nic. V jedné
výzvě může být alokováno dejme tomu 500 mil. Kč, ale projektů je podáno za 2,5 mld. Kč.
Všem je asi jasné, že ne na všechny se dostane. S tímto údajem proto není vhodné dále
operovat, ukazuje pouze v současnosti maximální možný objem, ale je nereálný. O to častěji
se samozřejmě objevuje v médiích ústy politiků a ministerstev, které se chválí, že všechny
peníze vyčerpají.
Projekty s právní aktem – zde jsme cíli blíže, ale pořád daleko. Číslo ukazuje, kolik maximálně
mohou vyčerpat všechny již schválené a zasmluvněné projekty. Dalo by se tedy říci, že zbývá
celková alokace mínus již zasmluvněné projekty. V reálu, ale částka zasmluvněných projektů
nebude nikdy vyčerpána v plném rozsahu. Nikdy! A to z několika důvodů: v průběhu výběru
dodavatelů stavebních prací, strojů a služeb dochází přirozenou soutěží ke snížení původně
rozpočtovaných cen, dále se někteří podnikatelé mohou svobodně rozhodnout v průběhu
projektu od něj odstoupit a nevyčerpají tak zasmluvněnou dotaci. Ačkoliv se nám může zdát
druhý důvod poněkud překvapivý, není vůbec neobvyklý (změna situace na trhu, prodej
firmy apod.).

KDE NÁS NAJDETE

Proplacené prostředky jsou vcelku tvrdým údajem. Aktuálně by bylo možné říci, že reálně
na účty žadatelů odešlo 12,5 mld., takže zbývá ještě nějakých 102,5 mld. Tedy už jen pár
drobných, že? Toto tvrzení je v celku správné, ale i zde si musíme dát pozor. Dojde totiž ještě
k tomu, že v malém procentu případů budou v budoucnu části dotace ze strany úspěšných
žadatelů vráceny. Důvodem jsou standardní podmínky dotačních titulů. Žadatelé se
například mohli zavázat navýšit tržby o 10 % do prvního roku od ukončení projektu, ale
v reálu se jim toto navýšení tržeb nepodaří. Pak bude uplatněna korekce a vracení části
dotace.
A abychom vás nakonec trochu potěšili, tak aktuálně se skutečně zbývající peníze v OP PIK
k proplacení pohybují v rozmezí 102,5 mld. Kč až 77,81 mld. Kč. To rozhodně není malá
částka. Je nicméně otázkou, zda by nás takto vysoké číslo nemělo spíše znervóznit. Aktuální
programové období se blíží ke konci a na utracení zbývajících peněz už nezbývá moc času.
Pokud půjde vše stejným tempem, jako doposud, tak to bude celkem honička. Moc se nám
to s tím pozitivním zakončením nepovedlo. Tak snad příště.

Kontaktujte nás

