
SpoleËnost TOMA, a. s. je st̄ednÏ velk̋ podnik s p̄ibliûnÏ 170 zamÏstnanci p̆sobÌcÌ v OtrokovicÌch 
ve ZlÌnskÈm kraji. SpoleËnost vznikla v roce 1991 a v souËasnÈ dobÏ je spr·vcem pr̆myslovÈho 
are·lu, v nÏmû provozuje svou Ëinnost vÌce neû 100 podnikatelsk̋ch subjekt̆. HlavnÌm p̄edmÏtem 
Ëinnosti spoleËnosti jsou mimo jinÈ dod·vky veöker̋ch energetick̋ch mÈdiÌ pro podnikatelskÈ 
subjekty v are·lu a nakl·d·nÌ s odpady. Svou ËinnostÌ a organizacÌ navazuje spoleËnost TOMA, a. s. 
na Baùovy pomocnÈ z·vody, kterÈ v are·lu zah·jily pr̆myslovou v̋robu v roce 1935. 

PODPORA PODNIKÁNÍ
Program Inovace

Případová studie Toma, a.s.



Popis projektu - Výroba bílkovinných produktů s nízkým 

obsahem popela

Výzkum a vývoj

Na v̋voji nov̋ch technologick̋ch postup̆ spolupracovala spoleËnost 

TOMA, a.s. s externÌm odbornÌkem na danou problematiku   

a†s†Technologickou fakultou Univerzity Tom·öe Bati ve ZlÌnÏ. V̋vojov·  

a†v̋zkumn· f·ze byla ukonËena poloprovoznÌmi zkouökami novÈho 

technologickÈho postupu, na z·kladÏ kter̋ch spoleËnost dokl·dala 

inovaci postupu v û·dosti o dotaci. TechnologickÈ postupy jsou chr·nÏny 

uûitn̋mi vzory na ⁄̄adu pr̆myslovÈho vlastnictvÌ. 

Praktické využití

Projekt navazuje na tradici v̋robnÌho are·lu, jehoû souË·stÌ byla rozs·hl· 

koûeluûsk· v̋roba vËetnÏ procesu likvidace odpad̆ z k̆ûÌ. VyuûitÌm 

tÏchto znalostÌ, jejich rozöÌ̄enÌm a p̄edevöÌm zdokonalenÌm a celkovou 

inovacÌ procesu likvidace odpadu byla vyvinuta a navrûena technologie 

na zpracov·nÌ biologicky rozloûiteln̋ch odpad̆. NejvhodnÏjöÌ vstupnÌ 

surovinou jsou odpady z kr·liËÌch k̆ûÌ, ale i dalöÌ odpady ûivoËiönÈho 

p̆vodu, nap̄. kosti, k̆ûe, bÌlkovinn· drù apod. V̋stupnÌ surovinou jsou 

bÌlkovinnÈ koncentr·ty, tuky a kostnÌ drù vyznaËujÌcÌ se nÌzk̋m obsahem 

popela. Tyto produkty jsou vyuûitelnÈ zejmÈna v agrochemickÈm 

a†kosmetickÈm pr̆myslu. 

Realizace projektu

V r·mci realizaËnÌ f·ze projektu  byla nakoupena r̆zn· zāÌzenÌ, jako 

nap̄Ìklad suö·rny, drtiËe, odparky a†dalöÌ komponenty nutnÈ pro 

sestavenÌ novÈ technologie. Tato technologie m· specifickÈ v̋robnÌ 

parametry a†je v̋hradnÌm duöevnÌm vlastnictvÌm spoleËnosti TOMA, a. s. 

Pr·vÏ na†tuto realizaËnÌ f·zi projektu byla spoleËnosti poskytnuta dotace 

z OperaËnÌho programu Pr̆mysl a†podnik·nÌ (OPPP), konkrÈtnÏ  

z†programu Inovace. 

Na p̄ÌpravÏ a realizaci projektu se podÌlÌ p̄ibliûnÏ 10 zamÏstnanc̆ 

spoleËnosti TOMA, a.s. Jedn· se jak o Ëleny vrcholovÈho a st̄ednÌho 

managementu, tak i o ādovÈ zamÏstnance. Realizace projektu byla 

zah·jena v prosinci roku 2004 a jeho ukonËenÌ je pl·nov·no na srpen 

2007. V Ì̄jnu roku 2006 byl zah·jen zkuöebnÌ provoz technologie.  

V†souËasnÈ dobÏ jsou naplnÏny maxim·lnÌ kapacity provozu a vöe 

probÌh· dle pl·novanÈho postupu. CÌle projektu v podobÏ produkce 

bÌlkovinn̋ch produkt̆ z odpadnÌch materi·l̆ jsou plnÏny v souladu  

s†pl·novan̋mi hodnotami projektu a jeho harmonogramem. 

N·klady projektu byly financov·ny Ë·steËnÏ z bankovnÌho v̇Ïru 

a†Ë·steËnÏ z vlastnÌch zdroj̆ spoleËnosti. 

Přínosy projektu:

vyuûitÌ mezery na trhu s biologicky rozloûiteln̋mi odpady

rozöÌ̄enÌ poËtu sluûeb nabÌzen̋ch spoleËnostÌ

zv̋öenÌ konkurenceschopnosti firmy

vytvōenÌ pÏti nov̋ch pracovnÌch mÌst

vyööÌ ochrana ûivotnÌho prost̄edÌ

Jaký byl první impuls k tomu, že jste se rozhodli získat pro svůj projekt 

dotace ze Strukturálních fondů EU?

V roce 2004 jsme se setkali s podnikatelsk̋m n·padem vyuûÌt are·l a 

technologie n·mi provozovanÈ ËistiËky odpadnÌch vod v OtrokovicÌch ke 

komplexnÌmu zpracov·nÌ biologicky rozloûiteln̋ch odpad̆. V tÈ dobÏ 

jsme se zaËali zajÌmat o moûnosti zÌsk·nÌ dotace na tento ekologicky 

p̄Ìzniv̋ projekt, bez kterÈ by jeho realizace nebyla moûn·, resp. 

ekonomicky realizovateln·. 

Kde jste se dozvěděli o možnosti čerpání dotace z programu Inovace? 

Na internetov̋ch str·nk·ch agentury CzechInvest a Ministerstva 

pr̆myslu a obchodu. Zde jsme zÌskali informace o OperaËnÌm programu 

Pr̆mysl a podnik·nÌ, jehoû souË·stÌ byl pr·vÏ program Inovace.

 

Žádost o podporu jste zpracovali samostatně, nebo vám ji vypracovala 

poradenská firma?

I bez p̄edchozÌch zkuöenostÌ s touto problematikou jsme se rozhodli 

û·dost zpracovat samostatnÏ.  

l

l

l

l

l

Rozhovor s vedoucím útvaru controllingu

Ing. Rostislavem Kolaříkem 

Jestliže jste žádost zpracovávali sami, kde jste nejčastěji čerpali 

potřebné informace? 

VeökerÈ pot̄ebnÈ informace jsme zÌskali v region·lnÌ kancel·̄i agentury 

CzechInvest a od »eskÈ energetickÈ agentury.

Jak dlouho trvalo zpracování žádosti, než byla kompletně odevzdána?

P̄ibliûnÏ 3 mÏsÌce.

Máte nějaká doporučení pro ostatní žadatele, na co by měli klást důraz 

při zpracování žádosti o dotaci nebo při realizaci projektu? 

Podle naöich zkuöenostÌ je dobrÈ p̄i psanÌ projektu vÏnovat zv̋öenou 

pozornost pl·nov·nÌ n·klad̆ projektu a ËasovÈmu harmonogramu. 

ZmÏny t̋kajÌcÌ se tÏchto dvou oblastÌ jsou v pr̆bÏhu realizace projektu 

moûnÈ v urËitÈ mÌ̄e, ale je s tÌm spojena dalöÌ administrativa a ËasovÈ 

prodlevy. éadatelÈ by si mÏli vËas zajistit dostateËnÈ finanËnÌ krytÌ  

na†realizaci projektu. 

D·le bychom ûadatel̆m doporuËili, aby si s dodavateli dop̄edu ujednali 

p̄ÌpadnÈ pozdÏjöÌ zah·jenÌ realizace v souvislosti s datem vzniku 

zp̆sobilosti v̋daj̆.

N·klady projektu

CelkovÈ n·klady projektu

z toho celkovÈ uznatelnÈ n·klady

»·stka

40 839 000 KË

31 500 000 KË

Schv·len· dotace 
(max. 46 % z uznateln̋ch n·klad̆) 14 489 000 KË



VÕCE INFORMACÕ ZÕSK¡TE

!

! na e-mailovÈ adrese programy@czechinvest.org
! na internetov̋ch str·nk·ch www.czechinvest.org, www.mpo.cz
! v region·lnÌch kancel·̄Ìch agentury CzechInvest ve vöech krajsk̋ch mÏstech »eskÈ republiky

na bezplatnÈ informaËnÌ telefonnÌ lince  (v pracovnÌ dny od 9:00 do 13:00 hod)800 800 777

Operační program Podnikání a inovace

=

=

Program Inovace 2007 - 2013
  
Program Inovace podporuje dva druhy projekt̆    inovaËnÌ projekty zav·dÏjÌcÌ inovace do v̋roby
                                                                                  projekty na ochranu pr·v pr̆myslovÈho vlastnictvÌ 

Program Inovace (část inovační projekty) pomáhá podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím 
transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh, nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Firmy si budou moci 

vrámci programu pořídit zejména moderní stroje, zařízení, know-how a licence nutné k realizaci inovací.

V minulÈm obdobÌ 2004 ñ 2006 pat̄il program Inovace mezi nejoblÌbenÏjöÌ dotaËnÌ programy. éadatelÈ v r·mci dvou v̋zev podali 
celkem 331 projekt̆ z oblasti inovacÌ. Dotacemi bylo podpōeno 104 projekt̆ v celkovÈ v̋öi zhruba 1,5 mld. KË.

lpodnik p̆sobÌcÌ zejmÈna ve zpracovatelskÈm pr̆myslu 
lpodnik musÌ mÌt alespoÚ 2 uzav̄en· po sobÏ jdoucÌ zdaÚovacÌ obdobÌ
lprojekt musÌ b̋t realizov·n v »eskÈ republice mimo hl. m. Praha 

la) inovace produktu - zv̋öenÌ technick̋ch a uûitn̋ch hodnot v̋robk̆, technologiÌ a sluûeb 
lb) inovace procesu - zv̋öenÌ efektivnosti proces̆ v̋roby a poskytov·nÌ sluûeb 
lc) organizaËnÌ inovace - zavedenÌ nov̋ch metod organizace firemnÌch proces̆ a spolupr·ce 
     s firmami a vēejn̋mi institucemi* 
ld) marketingov· inovace - zavedenÌ nov̋ch prodejnÌch kan·l̆* 

*pozn.: c) a d) pouze pro malÈ a st̄ednÌ podniky, pokud souËasnÏ realizujÌ a) nebo b) 

ldotace ve v̋öi 1 - 75 mil. KË pro inovace produktu a procesu 
ldotace ve v̋öi do 2 mil. KË pro organizaËnÌ a marketingovÈ inovace 
lprocentu·lnÌ v̋öe podpory je maxim·lnÏ 60 % a Ì̄dÌ se region·lnÌ mapou platnou pro obdobÌ 

2007 ñ 2013 (k dispozici na www.czechinvest.org)

Kdo může žádat 
(p̄Ìjemci podpory)

Na co lze získat podporu

(podporovanÈ aktivity)

Kolik lze získat na jeden projekt

(forma a v̋öe podpory) 


