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Vážení čtenáři, s tímto elektronickým newsletterem Centra pro regionální rozvoj
České republiky vám přinášíme přehled těch nejdůležitějších nebo nejzajímavějších
informací zveřejněných na webových stránkách Centra, které bychom vám rádi
tímto připomněli. Přejeme příjemné počtení.

Psychiatrická péče bude podpořena 425 miliony
korun

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu na podporu zřizování nových či rekonstrukci
stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionářů se
zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí. Pro tuto
výzvu je připraveno 425 milionu korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Žádosti bude
možné podávat od 13. července 2017.
číst celý článek >>

Odpovědi na dotazy účastníků seminářů (Karlovy
Vary, 14. 6. 2017 a Praha, 16. 6. 2017)
Zveřejňujeme odpovědi na dotazy účastníků semináře "Administrace projektů ve fázi realizace",
který se uskutečnil 16. 6. 2017 v Karlových Varech (zde), a semináře "Revitalizace vybraných
památek", který se uskutečnil 16. 6. 2017 v Praze (zde).

Rozšíření možností čerpání podpory u výzvy
Energetické úspory v bytových domech II
V červnu 2017 došlo k revizi 37. výzvy "Energetické úspory v bytových domech II". Předmětem
revize je rozšíření možností čerpání podpory na zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky pro
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Podmínky podpory v případě zateplení nebo výměny
oken zůstávají fakticky stejné.
číst celý článek >>

Aktualizace výzev č. 74 a č.
20, č. 33 a č. 34/35

Zveme vás na konzultační den
v Plzeňském kraji

Na stránkách Centra byla
zveřejněna Výroční zpráva za
rok 2016

Centrum zveřejnilo kontrolní
listy pro hodnocení
přijatelnosti a formálních
náležitostí projektů IPRÚ. Ke

stažení zde

Harmonogram výzev
IROP na roky 2017 a
2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že zveřejnil
aktualizovaný Harmonogram výzev na rok
2017 k 8. 6. 2017 a zároveň zveřejnil
Harmonogram výzev na rok 2018. Oba
harmonogramy byly projednány členy
Platformy pro přípravu výzev IROP dne 8. 6.
2017.

Centrum doporučilo
udělení dotace už více
než 400 projektům
zaměřeným na
energetické úspory

Nejvyšší počet úspěšných žádostí o podporu
Centrum eviduje v Moravskoslezském,
Zlínském a Středočeském a Olomouckém
kraji. Nejvíce žádostí o podporu podávají
společenství vlastníků jednotek a obce.
Centrum z více než osmi set doposud
podaných žádostí o dotaci zatím doporučilo
k financování celkem 478 za téměř jednu
miliardu korun. Více zde.
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