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vítejte u nového čísla našeho newsletteru. S blíží-
cím se koncem roku se tradičně pojí bilancování, 
a proto i my v tomto čísle shrnujeme, čeho jsme 
dosáhli v roce 2018. Vedle rozšířeného rozhovo-
ru s generálním ředitelem naší organizace jsme 
věnovali prostor všem třem hlavním oblastem, 
kterými se Centrum zabývá: IROP (str. 5), Evrop-
ská územní spolupráce (str. 14–15) a Enterprise 
Europe Network (str. 16).

V  čísle vám také blíže představíme některé za-
jímavé dokončené projekty. Jedním z  nich je 
i Buzola – aktivně zpět, díky kterému vznikl v re-
publice unikátní podnik vyrábějící pro hendike-
pované sportovce vozíky na míru. Vyrazili jsme 
do Trhových Svinů přímo do dílny, kde se vozíky 
vyrábějí, a vyzpovídali majitele firmy a aktivní-
ho vozíčkáře Zbyňka Sýkoru. Rozhovor s ním si 
můžete přečíst na stranách 6 a 7. Věříme, že vám 
ukáže, jak v praxi mohou evropské fondy pomoci 
přesně tam, kde je to potřeba. 

Přejeme vám příjemné počtení a příjemné prožití 
vánočních svátků. 

Vaše redakce

Můžete srovnat Centrum v roce 2015 a 2018? 

Od roku 2015 došlo k zásadním změnám v čin-
nosti Centra, což souvisí se skutečností, že máme 
v  tomto programovém období na starosti pro-
gramy s více než čtyřnásobnou finanční alokací. 
V podstatě došlo k celkové změně našeho orga-
nizačního uspořádání. Pro potřeby implementace 
IROP byla vytvořena nová regionální pracoviště 
v  každém krajském městě, pro potřeby progra-
mů evropské územní spolupráce pak v  každém 
regionu soudržnosti. Oproti roku 2015, kdy bylo 
v  regionech 6 pracovišť, jich má nyní Centrum 
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Vnímejte evropské projekty kolem 
sebe a maximálně je využijte

Rokem 2019 vstupuje Centrum do předposledního roku současného 
programového období. Zároveň vstupuje do pátého roku v  roli 
zprostředkujícího subjektu pro program IROP a  v  roli kontrolora 
a  společného sekretariátu pro programy Evropské územní spolupráce. 
Co se v tomto období podařilo, vám více přiblíží generální ředitel Centra 
Zdeněk Vašák. 

20. Všechna jsou plně funkční a na každém je tým 
zkušených zaměstnanců, kteří profesionálně za-
jišťují implementaci příslušného operačního pro-
gramu. Oproti roku 2015 se jejich počet zvýšil ze 
120 na současných 555 zaměstnanců. 

Jak se Centru daří administrovat operační 
programy, které má na starosti?

Zde musím jednoznačně konstatovat, že se nám 
daří velmi dobře zajišťovat výkon činností, kte-
ré na nás byly ze strany Ministerstva pro místní 
rozvoj delegovány. V  letech 2016 až 2017 bylo 
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předloženo velké množství projektových žádos-
tí a převážná činnost Centra byla směřována do 
jejich administrace. Od roku 2018 již převažuje 
kontrola žádostí o platbu a začíná kontrola udr-
žitelnosti u  prvních ukončených projektů. Když 
to shrnu, tak v  IROP dosud žadatelé předložili 
téměř 11 000 projektových žádostí v objemu přes 
170 miliard korun a téměř 3 700 žádostí o platbu 
v objemu 30 miliard korun – z toho jich 2 700 bylo 
podáno v roce 2018. Centrum už ukončilo admi-
nistraci téměř 3 200 žádostí o  platbu v  objemu 
26 miliard (z toho v roce 2018 přes 2 200 žádostí 
za více než 20 miliard Kč). Ukončena byla realiza-
ce již u více než 1 800 projektů.

V případě programů EÚS bylo v roce 2018 schvá-
leno 1213 monitorovacích zpráv partnerů v obje-
mu 40,38 milionů eur a bylo schváleno 157 žádostí 
o platbu v objemu 20,96 milionů eur, tj. 1,6 mili-
ardy Kč.

Oddělení Enterprise Europe Network uspořáda-
lo v  roce 2018 celkem 10 odborných seminářů, 
kterých se zúčastnilo více než 400 posluchačů, 
poskytlo odborné poradenské služby více než 
200 klientům a  spoluorganizovalo 8 meziná-
rodních obchodních jednání. Pracovnice EEN 
přednášely také na konferencích celoevropského 
významu, zejména k  problematice vysílání pra-
covníků do zahraničí. 

Centrum je schopno velmi operativně a rychle re-
agovat na extrémní počet žádostí, které přicházejí 
do administrace, průběžně vyhodnocuje výkony 
činností na úrovni jednotlivých organizačních 
útvarů a  koordinovaně přesunuje jednotlivé ad-
ministrativní činnosti dle aktuálního vytížení 
poboček. Z pohledu chybovosti žadatelů zůstává 
jako nejvíce riziková oblast zadávání veřejných 
zakázek, proto jsme na začátku roku 2018 vy-
tvořili tzv. „kompetenční centra“ právě pro jejich 
kontrolu. V těchto centrech působí odborníci za-
bývající se výhradně touto problematikou.

Jak mohou výsledky činnosti Centra vnímat 
žadatelé o dotace, odborná i široká veřejnost? 

Otázkou vnímání přínosů realizovaných projektů 
a s tím související činností Centra se velmi inten-
zivně zabýváme. Projekty realizované z finančních 

Nejvíce doporučených projektů a zároveň nejvyš-
ší objem finanční podpory patří do infrastruk-
tury v  oblasti vzdělávání. Centrum z  více než 
2 600 doposud podaných žádostí o dotaci v této 
oblasti zatím doporučilo k  financování celkem 
1 873 projektů za více než 22 miliard korun. IROP 
podporuje jak mateřské, základní a střední školy, 
tak i neformální, zájmové a celoživotní vzdělává-
ní. Zrealizováno bylo již 200 projektů, 139 projek-
tů bylo poskytovatelem dotace proplaceno. 

Nejvíce projektů se zatím zrealizovalo v  rámci 
výzev zaměřených na energetické úspory v by-
tových domech (tzv. „zateplování“), kde je již 
hotovo 575 projektů s příspěvkem z IROP ve výši 
930 milionů korun. Dotace je určena pro byto-
vé domy se čtyřmi a více byty a podporuje řadu 
aktivit, které přispívají k energetickým úsporám 
(např. zateplení obvodových střech, instalace so-
lárních kolektorů apod.).

prostředků Evropských fondů jsou všude kolem 
nás a dle mého názoru je velká škoda, že ne všichni 
si tuto skutečnost uvědomují. Přitom tyto projekty 
dnes a denně přispívají ke zlepšení podmínek živo-
ta nás všech – obyvatel České republiky. Proto si 
myslím, že je nutné na tyto projekty upozorňovat, 
aby si každý uvědomil, že nebýt Evropských do-
tací, byla by naše životní úroveň o poznání horší. 
Nejezdili bychom po rekonstruovaných a nových 
silnicích, nemohli bychom využívat nové vlaky, 
autobusy. Neměly bychom k dispozici moderní vy-
bavení ve zdravotnictví, školství a v mnoha dalších 
oblastech života. Moje doporučení proto je: vší-
mejme si svého okolí, vnímejme projekty, které se 
kolem nás realizují, a maximálně využívejme jejich 
přínosů. Z  mnoha realizovaných projektů mohu 
zmínit například obnovu unikátního motorového 
vozu „Slovenská strela“ do provozního stavu, ná-
kup nízkoemisních autobusů v řadě měst nebo vel-
korysou opravu a rozšíření návštěvnických okruhů 
na zámku Telč a mnoho dalších investic do záchra-
ny našeho kulturního dědictví.

Jakým novým úkolům a výzvám bude Centrum 
čelit v roce 2019? 

V roce 2019 bude pokračovat naše snaha o rych-
lou a kvalitní administraci předložených projektů 
a žádostí o platbu, aby byly co nejdříve naplněny 
povinné limity čerpání. Chtěli bychom se zabývat 
zlepšení komunikace, v této souvislosti připravu-
jeme nové webové stránky Centra a rádi bychom 
se ještě více zabývali zpětnou vazbou od žadatelů 
a příjemců. 

Co byste do nového roku popřál čtenářům, 
žadatelům, svým partnerům a zaměstnancům 
Centra?

Do nového roku bych rád všem popřál hlavně 
hodně zdraví a úspěchů jak v osobním, tak v pra-
covním životě. Žadatelům a  příjemcům mnoho 
úspěchů při přípravě a  realizaci jejich projektů. 
Zaměstnancům Centra bych chtěl poděkovat za 
kvalitní práci, kterou odvádí, a partnerům Centra 
bych rád poděkoval za dobrou spolupráci.

Děkujeme za rozhovor. 
Pavel Borský

Řada velkých projektů se zaměřila na stavební 
úpravu silnic. Jedním z  nich je i  projekt „Nová 
komunikace u  města Chomutova“. Řeší přetíže-
nou dopravu ve středu Chomutova, která kom-
plikuje průjezd vozidel a prodlužuje jízdní dobu. 
Nový úsek silnice vyvede část dopravní zátěže 
mimo město a zlepší dopravní spojení ve směru 
na Ústí nad Labem. 

Mnoho letos dokončených projektů přineslo vý-
razné zlepšení kvality života v  regionech. Řada 
měst díky dotaci z IROP rozšířila vozový městské 
hromadné dopravy o  nové nízkoemisní vozy. 
Například Brno na jaře 2018 převzalo poslední 
ze šedesáti nových CNG autobusů. Jejich celko-
vá hodnota převyšuje částku 498 milionů korun, 
z toho přes 80 % pokryla dotace z IROP. Dotační 
program výrazně přispívá i  integrovaným zá-
chranným sborům, ať už na nákup hasičských 
cisteren, speciálního vybavení pro extrémní situa-
ce nebo například na vybavení školicích center pro 
záchranáře. Za všechny můžeme zmínit projekt 
Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu 
Zlínského kraje, kde kraj pořídil speciální techni-
ku k řešení rizik a katastrof. IROP na projekt při-
spěl částkou přesahující 54 milionů korun.

Specialisté Centra pro regionální rozvoj dokončili 
hodnocení již u 51 široce zaměřených výzev IROP. 
U třiceti sedmi převážně průběžných výzev hodno-
cení probíhá. U dvou kolových výzev bude hodno-
cení zahájeno až po ukončení příjmu projektů.

Centrum v roce 2018 doporučilo více než 3 400 českých projektů k obdržení 
evropské dotace z  Integrovaného regionálního operačního programu 
(IROP). Doporučené projekty pokrývají širokou škálu oblastí napříč 
českými regiony – patří mezi ně například revitalizace kulturních památek, 
modernizace a  obnova silnic, zefektivnění poskytování sociálních služeb 
nebo energetické úspory v bytových domech. Celkem již Centrum pozitivně 
vyhodnotilo a následně doporučilo 6 542 projektů IROP v celkové hodnotě 
116 miliard korun.

Přes 3 400 projektů získalo díky 
doporučení Centra dotace z IROP

54



V sedmnácti letech se Zbyňkovi Sýkorovi obrátil život naruby – dopravní 
nehoda a  měsíce rekonvalescence, na jejichž konci přišlo potvrzení: už 
nikdy nebudete chodit. Dnes je z něj aktivní sportovec, pořadatel Aktivity 
kempu pro mladé vozíčkáře a majitel firmy Ultina, která vyrábí vozíky na 
míru. Díky dotaci z IROP mohla firma rozšířit výrobu a zaměstnat několik 
vozíčkářů a stala se tak ukázkovým příkladem sociálního podnikání. 

Dotace z IROP nám pomohla 
získat nezávislost

76

K aktivnímu sportu jste se dostal až po zraně-
ní. Kde jste k tomu v prvních měsících a letech 
hledal motivaci? 

Myslím, že si každý píšeme svůj osud. Já jsem 
se vyboural na motorce a když jsem se asi po tři 
čtvrtě roce dostal z toho nejhoršího – z oddělení 
jako ARO, jipka, plastická chirurgie - skončil jsem 
v  kladrubské léčebně. Tam jsem potkal skupinu 
chlapů – vozíčkářských matadorů, kteří už byli na 
vozíku delší dobu. A ti mi říkali: „Hele, ty jsi urost-
lej, pojď si zkusit atletiku.“. V té době jsem si říkal, 
co bych jiného na tom vozíku dělal… A tak jsem 
začal sportovně házet diskem. To mě ohromně 
nakoplo – začal jsem jezdit na soustředění, potkal 
kamarády, zapadl do sportovní komunity. Začal 
jsem se vyvíjet, cestovat, přišly další sporty. 

Dá se nějak shrnout, co vám sport přinesl?

Všechno. Vlastně to není sport jako takový, ale 
aktivní způsob života.  Je to o fyzické kondici, na-
vazování vztahů, dosahování nových limitů. Pro 
mě k  aktivnímu životu patří i  mít rodinu, děti, 
sportovat, pracovat. A taky motivovat další lidi. 

Dnes už jste ve fázi, kdy si sami vyrábíte vozí-
ky na sport, a začali jste v tomto oboru i pod-
nikat. Jak jste dospěli k takovému nápadu?

Vlastně jsme k tomu s přáteli dospěli díky naše-
mu stylu života. Založili jsme florbalový oddíl 
a  jednou za námi přišel kamarád Ivan Nestával, 
který má sám syna na vozíku, a divil se, proč se 
o  nás jako o  sportovcích moc neví. Začali jsme 

třeba krejčí šije na míru oblek. 

Většina vozíků, které v tuto chvíli vyrábíte, 
jsou sportovního typu, ale zmíněný individu-
ální přístup vybízí k tomu dělat širokou škálu 
pomůcek pro hendikepované.

To je něco, co by nás určitě zajímalo do budouc-
na. Chceme dělat cokoli, co pomůže uživateli na-
šeho výrobku využít veškerý potenciál, který mu 
po úrazu zůstal. Dělali jsme třeba vozík pro mys-
livce, aby se lépe mohl pohybovat v lesním terénu. 
Máme vyzkoušený sedák na paddleboard. Nedáv-
no jsme dokonce dělali i malý vozík pro ochrnuté-
ho psa, kterému chtěla zlepšit kvalitu života jeho 
majitelka. 

Jak vás napadlo využít fondů Evropské unie, 
konkrétně IROP?

V  době, kdy jsme ještě všichni měli stálé za-
městnání a vozíky vyráběli po práci,  nám jeden 
známý řekl, že vlastně to, co děláme, je sociální 
podnikání. Na stránkách Ministerstva pro míst-
ní rozvoj jsme si pak načetli podmínky k výzvě 
zaměřené na sociální podnikání. A ono to oprav-
du bylo přesně ono. A tak jsme o dotaci zažádali 
a také ji získali.

Z IROP jste obdrželi skoro čtyři miliony ko-
run. V čem přesně vám pomohly?

pak i spolu s ním shánět sponzory a celková úro-
veň oddílu se zvedla. Na prvním ročníku našeho 
Aktivity kempu pro „začínající“ vozíčkáře jsme 
spočetli, že na profesionální vozíky na sport nám 
chybí asi milion korun. A řekli jsme si památnou 
větu: že nemůže být přeci tak těžké je sami vyro-
bit. Dnes ji máme vytištěnou a vyvěšenou v nové 
dílně.

Čím se lišíte od konkurenčních firem?

Zaměřili jsme se na individuální přístup k  zá-
kazníkům. Troufám si říct, že v  tom jsme jediní 
v České republice. Zákazníkovi sejmeme přes tři-
cet rozměrů a vozík mu uděláme na míru tak, jak 

Dá se říct, že ve všem. Peníze nám pomohly 
k  získání nezávislosti – vybavení dílny, proná-
jmu prostor, možnosti tuhle práci dělat na plný 
úvazek… Zkrátka stát se samostatnými. Předtím 
pro nás výroba vozíků byla vlastně koníčkem, 
teď sami podnikáme v krásné dílně se zázemím 
pro vozíčkáře. Dotace nás posunula ohromným 
způsobem dopředu. 

Jak byste shrnul vaši zkušenost s Centrem pro 
regionální rozvoj?

Zkušenost byla výborná. Náš projekt jsme kon-
zultovali s  místní jihočeskou pobočkou Centra. 
Pracovnice, které nás měly na starosti, v  našem 
případě fungovaly velmi pružně. Vím, že existují 
zákonné lhůty, ale v řadě případů jsem byl příjem-
ně překvapený, jak rychle reagovaly na naše depe-
še nebo dotazy. Za nás tedy spokojenost. 

Děkujeme za rozhovor. 
Ivana Svobodová

Díky projektu Buzola – aktivně zpět se 
rozšířila kapacita sociálního podnikání 
podniku Ultina. V  praxi to znamená, že 
firma mohla zaměstnat pět nových pra-
covníků (z toho dva vozíčkáře) a nakoupit 
stroje na rozšíření výroby. Cílem nejen 
projektu, ale i  firmy, je dát vozíčkářům 
prostor k seberealizaci a prostřednictvím 
vozíků na míru jim co nejvíce zjednodušit 
aktivní přístup k životu.

zdroj: Ultina s.r.o.
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 L.B. Schneidera 362/32,  

370 01 České Budějovice

 iropjihocesky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Plzeňský kraj
 17. listopadu 1926/1, 301 00 Plzeň

 iropplzensky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Liberecký kraj
 U Jezu 525/4, 460 01 Liberec 

 iropliberecky@crr.czÚzemní odbor IROP 
pro Ústecký kraj
 Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem 

 iropustecky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Karlovarský kraj
 Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary 

 iropkarlovarsky@crr.cz

Oddělení administruje projektové 
záměry organizačních složek státu

Centrála
 U Nákladového nádraží 3144/4, 

130 00 Praha 3

 crr@crr.cz

 225 855 321

Hradec 
Králové

Kompletní kontaktní údaje 
na územní odbory naleznete na 
www.crr.cz.

Pomůžeme vám s realizací vašeho projektu



Pracovníci Centra pro regionální rozvoj se v  roce 2018 podíleli na 
několika akcích pro veřejnost, v rámci kterých prezentovali práci Centra 
a  její výsledky široké veřejnosti. Během celkem sedmi akcí se s  prací 
Centra a  s  výsledky Integrovaného regionálního operačního programu 
seznámilo několik tisíc lidí. 

Ohlédnutí za 
prezentací Centra 
veřejnosti v roce 2018
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Stavební veletrhy Brno 
25.–28. dubna 2018

Centrum prezentovalo program IROP 
a jeho výzvy na každoročním veletrhu sta-
vebnictví. Návštěvníci veletrhu se zajímali 
především o výzvy spojené s financováním 
zateplování bytových domů. (Vedle staveb-
ního veletrhu jsme měli stánek i na únoro-
vém veletrhu Památky-Muzea-Řemesla.)

Den Evropy 
9. května 2018

Zaměstnanci Centra prezentovali výsledky 
své práce v rámci výročí 30 let kohezních 
fondů EU na Dnu Evropy, který se konal 
na Střeleckém ostrově v Praze. Stovky ná-
vštěvníků se tak dozvěděli informace, kde 
všude fondy EU pomáhají.

Hortus Magicus Kroměříž 
9.–12. srpna 2018

Centrum prezentovalo svou práci během 
populární víkendové akce v  Kroměříži. 
Slavnosti se konaly v  prostorech Květné 
zahrady, která byla z velké části rekonstru-
ována díky dotaci získané z IOP, který byl 
administrován Centrem.

Hradozámecká noc na hradu Kunětická 
hora — 25. srpna 2018

Díky spolupráci, kterou Centrum navázalo 
s Národním památkovým úřadem, moh-
li pracovníci Centra prezentovat výsledky 
IROP na památkách, které budou z tohoto 
programu rekonstruovány. Jednou z těchto 
příležitostí byla i tradiční Hradozámecká 
noc, kterou jsme letos strávili na hradu Ku-
nětická hora za velkého zájmu veřejnosti.

Ladronkafest 2018 
15. září 2018

Evropské fondy se prezentovaly i na 17. roč-
níku pražského Ladronkafestu. Populární 
akci letos navštívili tisíce návštěvníků, kte-
ří si mohli s  fondy zasoutěžit o  hodnotné 
ceny. Pro návštěvníky byl připraven kvíz 
Centra, který se zaměřil na práci Centra 
a výsledky IROP.

Výroční akce Programu Interreg V-A  
Česká republika – Polsko 
20. září 2018

Centrum se prezentovalo také na výroční 
akci v  Hradci Králové, kde se představily 
výsledky přeshraniční spolupráce a úspěš-
né projekty z  této spolupráce vzešlé. Za-
městnanci Centra kolegům z  Česka i  Pol-
ska rozdali mnoho propagačních materiálů 
a publikací, které jim přiblížily roli Centra. 
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Integrovaný regionální operační program, jehož administraci má Centrum 
na starosti, podpořil celou řadu velkých i  menších projektů napříč 
tuzemskými regiony. Všechny projekty přitom spojuje jedno – přispěly 
ke zvýšení kvality života obyvatel českých měst a  obcí. V  tomto čísle 
newsletteru přinášíme ukázky vybraných dokončených projektů, ať už se 
jedná o  obnovu historických památek nebo revitalizaci vozového parku 
městské hromadné dopravy.

Představujeme dokončené 
projekty v IROP

Automobily pro DomA 2

Žadatel DomA – domácí asistence

Výzva 29. výzva IROP – Rozvoj sociálních služeb

Výše dotace z IROP 573 541,75Kč

Popis projektu Předmětem projektu bylo zlepšení terénních sociálních 
služeb na Hlučínsku. Díky podpoře z  IROP mohli být 
zakoupeny dva automobily pro účely poskytování pe-
čovatelské služby a osobní asistence. Díky novým auto-
mobilům mohou lidé se zdravotním postižením vyrazit 
třeba na nákup nebo za lékařem, což výrazně zlepšuje 
kvalitu jejich života a snižuje možnost jejich vyloučení 
ze společnosti. 

Zvýšení kvality odborné výuky na ART ECON

Žadatel ART ECON – Střední škola, s.r.o.

Výzva 33. výzva – Infrastruktura středních a  vyšších odbor-
ných škol  (SVL)

Výše dotace z IROP 2 119 767,59 Kč

Popis projektu Dotace z IROP zajistila škole nákup techniky pro vyba-
vení odborné multimediální učebny, která bude sloužit 
studentům a studentkám oboru Grafický design. Díky 
moderní technologii se tak výuka více přiblíží reál-
nému pracovnímu prostředí a umožní tak studentům 
získat více zkušeností, které mohou následně uplatnit 
na trhu práce.    

Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži

Žadatel Římskokatolická farnost Luže

Výzva 13. výzva IROP – Revitalizace vybraných památek

Výše dotace z IROP 9 810 173,85 Kč

Popis projektu Díky projektu došlo k  opravě fasády této historické a  ar-
chitektonické cenné památky. Revitalizovala se i  zahrada, 
včetně laviček a chodníků. Díky těmto opravám se mohou 
návštěvníci chrámu, kterých je každý rok až 50 tisíc, těšit na 
obnovenou krásu kostela i zázemí zahrady. 

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Krá-
lovéhradeckého kraje – Věž vzdělávacího a výcvikového střediska Hradec 
Králové

Žadatel Královéhradecký kraj

Výzva 27. výzva IROP – Vzdělávací a výcviková střediska IZS

Výše dotace z IROP 6 642 655,50 Kč

Popis projektu Příslušníci záchranných složek v  Královehradeckém kraji 
mohou nově využívat moderně zařízené vzdělávací a  vý-
cvikové centrum. Zakoupené simulátory dospělého člověka 
i  dítěte zkvalitní školení záchranářského personálu a  tím 
zvýší úroveň přednemocniční péče pro pacienty. 

Výstavba mateřské školy Březová – Oleško

Žadatel Obec Březová – Oleško

Výzva 15. výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělává-
ní pro sociálně vyloučené lokality

Výše dotace z IROP 18 893 667,23 Kč

Popis projektu Projekt vyřešil absenci mateřské školy v  obci Březová – 
Oleško, která leží blízko Prahy a je zde trvale hlášeno více 
než 1000 obyvatel. Moderně zařízená školka s  celkovou 
kapacitou 48 míst také umožní rodičům předškoláků lépe 
sladit pracovní a osobní život – a zvýšit tak jejich konku-
renceschopnost na trhu práce.

Nákup CNG autobusů pro MHD Brno – I. etapa

Žadatel Dopravní podnik města Brna, a.s.

Výzva 20. výzva IROP – Nízkoemisní a bezemisní vozidla

Výše dotace z IROP 169 983 000 Kč 

Popis projektu Cestující v moravské metropoli mohou využívat 26 nově po-
řízených autobusů, jejichž nákup byl z velké části financován 
skrze dotaci z IROP. Nové autobusy na zemní plyn splňují 
přísnou ekologickou normu EURO 6 a  jejich používáním 
by mělo dojít ke snížení emisí o více než 10 tisíc kg ročně. 
Celkově Brno získalo díky IROP osmdesát CNG autobusů.
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Na konci října proběhl v Praze v Centru pro regionální rozvoj již druhý 
workshop všech „českých“ Společných sekretariátů, kterého se zúčastnili 
všichni vedoucí pracovišť ze Saska, Bavorska, Slovenska a Česka. Během 
akce došlo mimo jiné ke vzájemné výměně zkušeností při implementaci 
přeshraničních programů, do kterých je Česká republika zapojena. Všech 
pět programů běží naplno a už i na slovenském programu jsou předkládány 
od poloviny roku výdaje ke kontrole. V době uzávěrky newsletteru bylo 
pravidlo n+3 splněno pro všechny programy kromě slovenského, ale i tam 
máme dobrý předpoklad, že také pravidlo do konce roku 2018 naplní.

Evropská územní spolupráce 
v roce 2018: realizace všech 
programů běží naplno
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Díky programu Interreg V-A Česká republika – Polsko znikne unikátní přeshraniční turistická trasa "Slezsko bez 
hranic III - zámky a paláce", zaměřená na obnovu kulturního dědictví a částečnou revitalizaci zámku Moszna.

o podporu. Právní akt má zatím 41 projektů 
v objemu 50 % alokace. I přes pomalejší start 
programu se v uplynulém roce podařilo rea-
lizaci posunout výrazně dopředu, objem pro-
jektů doporučených k financování se přiblížil 
dvou třetinám alokace. Kontrola realizova-
ných výdajů u českých projektových partnerů 
byla ukončena již v 79 případech. 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká 
republika 

Přeshraniční program s našimi východními 
sousedy se rozeběhl ze všech nejpomaleji, 
ale aktuálně je již polovina alokace v projek-
tech s právním aktem – celkem 68 projektů. 
Kontrola výdajů začala po zprovoznění Mo-
nitorovacího systému ITMS II. v  létě 2018 
a  Centrum tak mohlo naplno rozeběhnout 
administraci osvědčení výdajů u  českých 
projektových partnerů. 

Nadnárodní a meziregionální spolupráce

Programy Central Europe, Interreg Europe 
i Danube se realizují již zcela naplno a v Cen-
tru po celý rok probíhaly kontroly českých 
projektových partnerů. Celkem proběhlo 
v letošním roce 252 kontrol na úrovni českých 
projektových partnerů. 

Ve všech programech Evropské územní spo-
lupráce Centrum administruje již více než 
tisíc projektových partnerů. V  roce 2018 
ukončilo v  rámci kontroly prvního stupně 
1370 kontrol, což je oproti předchozímu 
roku více než dvojnásobek. Ve finančním 
objemu se jednalo o  kontroly za více než 
61,3 milionů eur, což je cca 1,6 miliardy Kč. 
Společné sekretariáty přijaly další desítky 
projektových žádostí a  všechny programy 
tak postupují v  realizaci plným tempem. 
Všechny programy procházejí řadou ex-
terních kontrol a auditů, zatím bez větších 
komplikací. Všem pracovníkům Odboru 
Evropské územní spolupráce patří velké 
poděkování za kvalitní a  skvěle odvedenou 
práci v roce 2018. 

Přeshraniční spolupráce

Svobodný stát Sasko – Česká republika

Tento operační program na naší severozápadní 
hranici se Svobodným státem Sasko je na tom 
opět s  realizací programu nejlépe. V  letošním 
roce bylo dosaženo schválení projektů v  obje-
mu přes 98 % alokace a program je tak de facto 
rozdělen. Celkem bylo již vydáno 134 právních 
aktů. Saský program je nejdále i z hlediska pro-
plácení finančních prostředků – třetina aloko-
vaných finančních prostředků již byla proplace-
na. Kontrola realizovaných výdajů běží na straně 
Centra zcela naplno, jen v letošním roce bylo na 
Centru ukončeno více než 274 kontrol (osvědče-
ní) na úrovni českých projektových partnerů. 

Svobodný stát Bavorsko – Česká republika

O další operační program s německým sousedem 
je ze strany žadatelů také velký zájem a doposud 
byla vydána Smlouva k 112 projektům pokrývají-
cím více než 78 % alokace. Kontrola realizovaných 
výdajů probíhá naplno už od poloviny loňského 
roku a doposud bylo proplaceno 8 % alokace. Cen-
trum jen v roce 2018 ukončilo 128 kontrol (osvěd-
čení) pro české projektové partnery. 

Interreg V-A Česká republika – Polsko

Je největším z přeshraničních programů. Z po-
hledu Centra je důležitý zapojením Společného 
sekretariátu v Olomouci, který v  letošním roce 
mimo jiné organizoval další dva Monitorovací 
výbory, kterými vždy předcházel na straně se-
kretariátu příjem projektových záměrů a  pro-
jektových žádostí a organizace a zajištění panelu 
expertů. Celkově je v polském programu vydán 
právní akt k 132 projektům v objemu necelých 
52 % alokace. Kontroly výdajů ze strany Centra 
na úrovni českých partnerů a  žádostí o  platbu 
probíhají a bylo proplaceno již celkem 9 % aloka-
ce. V Centru jsme ukončili celkem 227 osvědče-
ní českých projektových partnerů. 

Interreg V-A Rakousko – Česká republika

V rakousko-českém programu pro žadatele stále 
trvá významná možnost pro podávání žádostí 



Enterprise Europe Network 
je v Centru již deset let

V roce 2018 slavíme již desáté výročí založení naší sítě – Enterprise Europe 
Network (EEN)! Připomněli jsme ho v  říjnu v  Brně akcí českých EEN 
Kontakt Kontrakt 2018 a na výroční konferenci celé EEN ve Vídni. Tam 
více než 700 delegátů ze všech zemí EU bilancovalo, ale hlavně diskutovalo 
o úkolech, které před EEN staví jak zřizovatel, Evropská komise, tak i její 
klienti a  uživatelé – podniky a  podnikatelé. Naše EEN se do programu 
konference aktivně zapojila v diskusi o revizi evropské směrnice o vysílání 
pracovníků. Poradenství o  této problematice (jak správně přeshraničně 
poskytovat služby a vysílat pracovníky v rámci EU) je totiž stěžejní náplní 
poradenské činnosti EEN při Centru (aktualizovaná příručka je ke stažení 
na webu Centra).

A naše největší akce v  roce 2018? Série seminá-
řů k evropskému nařízení GDPR, které pomohly 
vyškolit téměř 200 podniků. V roce 2019 budeme 
pokračovat, semináře budou založené na zkuše-
nostech jak Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
právních kanceláří, tak i samotných podnikatelů. 
Tradičně úspěšné byly i semináře na téma vysílá-
ní pracovníků, proto s  tímto tématem počítáme 
i v příštím roce, a to za přispění i našich velvysla-
nectví v  Berlíně a  Vídni. Další témata letošního 
roku: bezpečné pracoviště, které má nebezpečné 
látky pod kontrolou (seminář za přispění Evrop-
ské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci v rámci její dvouleté kampaně na toto téma, 
kde je EEN partnerem), Průmysl 4.0 a další.

V oblasti mezinárodní spolupráce firem EEN při 
Centru zorganizovalo a  zprostředkovalo účast 
našich podniků na mnoha mezinárodních ob-
chodních jednáních pořádaných EEN při velkých 
veletrzích po celé Evropě. Z  toho dvě se konala 
i  v  České republice. Kromě již zmíněného Kon-
takt Kontraktu to byl hlavně 6. ročník mezinárod-
ních obchodních jednání Matchmaking business 
meetings (MBM) při stavebním veletrhu FOR 
ARCH v září Praze. Velice pozitivní ohlasy pod-

niků a výborná spolupráce s výstavní společností 
ABF a.s. jsou důvodem, proč se firmy mohou těšit 
i na ročník 2019. 

Úspěšně pokračovala i spolupráce s dalšími útva-
ry Centra – zejména s odborem Evropské územ-
ní spolupráce. Výzvy v  jednotlivých programech 
i  konkrétní projekty jsme propagovali mezi zá-
kazníky EEN, zejména prostřednictvím našeho 
měsíčního e-bulletinu EUwatch, který jim pravi-
delně rozesíláme. 

Nesmíme ovšem zapomenout ani na úzkou spo-
lupráci s  dalšími institucemi, s  ministerstvy – 
především MPO (které EEN v  ČR kofinancuje) 
a MPSV, hospodářskými komorami v regionech, 
Svazem průmyslu a dopravy, SČMVD, asociace-
mi (AČCKA, AMSP) atd. I díky této spolupráci se 
nám daří držet kvalitu našich poradenských slu-
žeb na vysoké úrovni, což se projevuje i v pozitiv-
ním hodnocení naší činnosti Evropskou komisí. 

Děkujeme všem za podporu a doufáme, že příš-
tí rok, byť již nebude výroční, bude opět úspěšný 
pro nás i naše klienty. 

Marie Pavlů
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