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informace, informace, informace. 
Časopis Regiony nás baví obsahuje 
všechno, co potřebujete vědět vy, naši 
partneři, příjemci a žadatelé o dotace 
z IROP či EÚS, ale třeba i podnikate-
lé, kteří se rozhodnou letět na Měsíc. 

Nevěříte? Vysvětlím: Dali jsme dohro-
mady všechny relevantní informace 
o IROP 2014–2020, který pomalu 
končí. Kdy přesně? Co když nestíháte? 
Co je REACT-EU a jak funguje?  
Co musíte udělat pro to, abyste 
nepřišli ani o korunu dotace? Přečtěte 
si hlavní téma časopisu.

Zároveň začalo vyhlašování prvních 
výzev z IROP 2021–2027. Může se 
vám tak hodit hned několik úspěš-
ných projektů, které pro vás mohou 
být inspirací. 

Nezapomínáme ale ani na programy 
přeshraniční spolupráce, které má 
Centrum také na starosti. Pokračují 
i nadále, tak se podívejte, co nové-
ho přinášejí. Třeba je to příležitost 
právě pro vás. 

A ta cesta na Měsíc? I k takovým 
smělým plánům pomáhá EEN, celo-
evropská síť poradenských center, jejíž 
české zastoupení je pevnou součástí 
Centra. V rámci českého předsednictví 
proběhla v Praze výroční konference 
celé sítě. Pokud chcete vědět, proč 
se tam mluvilo i o cestě na Měsíc, 
začtěte se do naší reportáže.

Vážení čtenáři,
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HLAVNÍ TÉMA

IROP pokračuje i v letech 
2021–2027
Akutní psychiatrickou péči v rámci Libereckého kraje najdete jen 
v liberecké nemocnici. Přesněji v budově z roku 1895, kde bylo 
dříve plicní oddělení, hygienická stanice a také léčebna dlouhodobě 
nemocných. Pro psychiatrii naprosto nevyhovující podmínky. Vše 
se změnilo až vloni díky penězům z Integrovaného regionálního 
operačního programu. Ten byl v letech 2014–2020 největším 
operačním programem v ČR.

Pro lepší představu, čemu čelili zaměstnanci 
a pacienti liberecké psychiatrie: pokoje se 
4 až 6 lůžky, ambulantní vyšetřovna pouze 
jedna a specializované poradny chyběly úpl-
ně. Ve velmi špatném stavu byla také střecha, 
kanalizace a zázemí pro personál. 

Krajská nemocnice Liberec začala moderni-
zací původní budovy v roce 2018 a o necelý 
rok později pokračovala rozšířením psychi-
atrického oddělení o budovu nacházející se 
poblíž areálu nemocnice.

„Rozšíření psychiatrické péče bylo v našem 
kraji už opravdu potřeba. Díky tomuto 
úspěšnému projektu může nemocnice 

konečně poskytnout lidem v kraji kom-
plexní psychiatrii na úrovni, ale hlavně 
pacientům umožní léčbu v důstojném 
prostředí. Cena projektu se vyšplhala na 
částku přes 148,7 milionu korun, z toho 
téměř 126,5 milionu korun přispěl IROP,“ 
říká ředitelka liberecké pobočky Centra pro 
regionální rozvoj Simona Malá.

Dnes psychiatrické oddělení umožňuje léčbu 
nemocných s celým spektrem duševních 
poruch. Ambulantní péči zajišťují odborníci 
všeobecné, sexuologické, pohotovostní a pří-
jmové ambulance s nepřetržitým provozem. 
Pacienti jsou rozděleni do jednotlivých 
stanic podle fáze jejich onemocnění, a tak 

dostávají tu nejvhodnější individuální či 
skupinovou péči. K dispozici jsou jim pokoje 
s maximálně dvěma lůžky. A pro nemocné 
se závažnými duševními poruchami (SMI) 
vznikly specializované poradny a dva denní 
stacionáře, které poskytují psychoterapeutic-
ké, rehabilitační a sociální služby. 

S novým IROP se mohou  
projekty posunout ještě dál
Integrovaný regionální operační program 
rozděluje v rámci programového období 
2014–2020 celkem 150 miliard korun. 
A z toho největší část putuje právě do 
zdravotnictví. Přítomný čas není náhodný, 

Původní stav budovy před rekonstrukcí Modernizované oddělení liberecké psychiatrie
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IROP 2021–2027. Pro zdravotnictví je 
připraveno dalších 9,6 miliard korun. 

„V tomto období by měla nemocnice připra-
vovat projekt, který naváže v oblasti dětské 
psychiatrie. Ta je nyní velmi důležitá, jelikož 
během covidu-19 přibylo velké množství 
dětských pacientů. Budeme se jim proto 

poslední fi nance budou totiž vyplaceny až 
v roce 2023. Důvodem je REACT-EU, inici-
ativa Evropské komise, jejíž první výzvy byly 
vyhlášeny v roce 2021 v souvislosti s pande-
mií koronaviru. 

Liberecká nemocnice hodlá pokračovat v bu-
dování kvalitní psychiatrické péče i v rámci 

snažit s projektem co nejvíce pomoci,“ 
dodává Simona Malá. 

Podpora v rámci IROP 
pro období 2021–2027
IROP 2021–2027 nabídne celkem kolem 
118 miliard korun na uskutečnění možná 
právě vašich projektů, ať je to stavba školy 
či školky, sociálních bytů, nákup zdravot-
nického vybavení, modernizace silnic, vy-
budování cyklostezek, rekonstrukce muzeí, 
památek a mnoho dalšího. 

Vedle zdravotnictví zamíří fi nanční podpo-
ra do dalších 9 oblastí. Největší pozornost 
věnuje IROP tentokrát čisté a aktivní mo-
bilitě, tedy udržitelnému, čistšímu systému 
dopravy – ať už veřejné, cyklistické, nebo 
pěší. Na ni je určeno 20,4 miliard korun.

V boji s klimatickými změnami pomůže 
dalších 13,8 miliard, které půjdou na rozvoj 
zelené infrastruktury, čímž se podpoří 
zeleň ve městech a obcích. Zapomenout 

Cena projektu se vyšplhala na částku 
přes 148,7 milionu korun, z toho téměř 
126,5 milionu korun přispěl IROP.

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 

Krajská nemocnice Liberec, Centrum psychiatrie 

nesmíme ani na vzdělávání, od mateřských 
škol až po celoživotní vzdělávání. Celkové 
rozdělení fi nanční podpory najdete v grafi -
ce (vpravo nahoře).

Některé oblasti, které získaly fi nanční 
podporu z IROP 2014–2020, na seznamu 
v novém období nejsou. U nich však najdete 
vhodnou alternativu v jiných operačních 
programech. 

Podpora v IROP 2021–2027 se netýká na-
příklad oblasti zateplování bytových domů, 
existuje však program Nová zelená úsporám. 
IROP 2021–2027 nepodpoří ani oblast 
územního plánování, pro kterou najdete 
peníze v OP Životní prostředí a v národ-
ních dotacích. 

Nový IROP dále nezahrnuje komunitní 
centra (možnosti jsou ve Společné zeměděl-
ské politice), sociální podnikání (mož-
nosti v OP Zaměstnanost plus) a režijní 
a animační výdaje Místních akčních skupin 
(o dotace si můžete zažádat v rámci OPTP).

IROP 2021-2027 jsme 
žadatelům ulehčili
„S novým programovým obdobím přicházejí 
i určité změny. Obávat se jich ale nemusíte, 
jsme připraveni vám s nimi pomoci, abychom 
vám celý proces co nejvíce usnadnili,“ říká 
ředitelka odboru řízení Centra pro regionální 
rozvoj Kateřina Dohnalová. 

Zjednodušilo se například hodnocení 
v integrovaných výzvách, které nyní hodnotí 
pouze Centrum pro regionální rozvoj, nikoli 
místní akční skupiny (MAS) či aglomerace 
a metropolitní území (ITI) jako dříve. Ty 
nově vydávají pouze vyjádření o souladu 
projektového záměru s integrovanou stra-
tegií, ale celý hodnoticí proces probíhá již 
výhradně v Centru.

„Novinkou jsou také paušální výdaje ve 
formě jednotné sazby 7 %, kterou můžete 
využít na pokrytí výdajů za studie proveditel-
nosti, projektovou dokumentaci, BOZP, TDI 
a podobně,“ doplňuje Kateřina Dohnalová. 

A jaká jsou další ulehčení? Nově nemusíte 
předkládat eCBA a sledovat příjmy v projektu. 
Také nemusíte žádat o převod nevyčerpaných 
prostředků, jelikož ty se mezi sledovanými ob-
dobími nyní přesouvají automaticky. A pokud 
nastane u vašeho projektu nějaká změna, až 
na vybrané případy stačí, když o ní Centrum 
budete informovat skrze monitorovací zprávu. 

Centrum se snaží spolupracovat s ostatními 
státními institucemi, proto nepožaduje infor-
mace, které si může ověřit samo, například 
výpis z Obchodního rejstříku, výpis z ka-
tastru nemovitostí, výpis z Živnostenského 
rejstříku a podobně. 

Věříme, že velkou pomocí pro vás bude online 
Konzultační servis, který Centrum pro nové 
období zřídilo. Právě přes něj komunikuje 
s budoucími žadateli o podporu, radí jim s pří-
pravou projektů a se vším, co potřebují vědět. 
Nevíte si s něčím rady? Zeptejte se odborníků 
z Centra na webu www.ks.crr.cz. Všechny 
změny jsme pro vás shrnuli ve stručném pře-
hledu, který najdete na následující straně.

eGovernment 
a kybernetická bezpečnost

Zelená infrastruktura 
měst a obcí

Vzdělávací 
infrastruktura

Infrastruktura ve 
zdravotnictví

Komunitně vedený 
místní rozvoj (CLLD)

Integrovaný 
záchranný systém

Silnice II. třídy

Sociální 
infrastruktura

Kulturní dědictví 
a cestovní ruch

Čistá a aktivní 
mobilita

12,4 mld. Kč

13,8 mld. Kč

9,3 mld. Kč

14,1 mld. Kč

10,2 mld. Kč

9,6 mld. Kč

9 mld. Kč 

8 mld. Kč 20,4 mld. Kč

8,8 mld. Kč

Silnice II. třídy

Sociální 

20,4 mld.

eGovernment 
a kybernetická bezpečnost

Zelená infrastruktura 
měst a obcí

Kč

Vzdělávací 

Infrastruktura ve 
zdravotnictví

Jaké oblasti podpoří IROP v programovém 
období 2021-2027

Vnitřní prostory, Centrum psychiatrie 
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Co se mění v IROP 2021-2027?
Výzvy
Všechny výzvy v IROP jsou průběžné – 
projekty se hodnotí průběžně ihned poté, 
co ručně podáte žádost o podporu.

Integrované nástroje
U integrovaných nástrojů Centrum nebude 
vyhlašovat integrované podvýzvy – své 
žádosti podáváte přímo do výzev Řídicího 
orgánu IROP pro integrované projekty po 
schválení MAS/ITI. 

Zjednodušení hodnocení v integro-
vaných výzvách
Veškeré žádosti o podporu hodnotí pouze 
Centrum pro regionální rozvoj.

MS 2021+
Postup pro podání žádosti o podporu 
v MS2021+ a Příručka pro práci v MS2021+ 

nejsou součástí Specifických pravidel pro 
žadatele a příjemce, jsou na irop.mmr.cz 
v sekci dokumenty IROP 2021–2027. 

Registrace uživatele v MS 2021+
Registrace uživatele probíhá nově přes 
Národní identitní autoritu.

Kategorie regionů
Zavedly se tři kategorie regionů – maxi-
mální míra spolufinancování z evropských 
fondů pro méně rozvinuté regiony je 85 %, 
pro přechodové regiony 70 %, pro rozvi-
nutější regiony 40 %.

Zjednodušené metody vykazování 
V některých výzvách je zavedena tzv. 
paušální sazba ve výši 7 % (podrobně 
v Obecných pravidlech pro žadatele  
a příjemce, kapitola 7.2.3). 

Podrobnosti ke změnám najdete 
v Obecných pravidlech pro 
žadatele a příjemce na:

www.irop.mmr.cz/cs/irop-
2021-2027/dokumenty

Nevíte si s něčím rady? 
Zeptejte se odborníků 
z Centra na webu 
www.ks.crr.cz 

Údaje poskytnuté veřejné správě
Centrum po vás nevyžaduje údaje, které 
jste již v minulosti poskytli veřejné správě 
(např. výpis z obchodního rejstříku, výpis 
z katastru nemovitostí, výpis z živnosten-
ského rejstříku, výpis z evidence skutečných 
majitelů atd.).

eCBA a sledování příjmů v projektu
Byla zrušena povinnost předkládat eCBA 
a sledovat příjmy v projektu. 

Lhůty pro splnění
Lhůty pro splnění většiny povinností se 
vážou na datum, kdy došlo k doručení 
dokumentu či depeše. Za okamžik doručení 
se považuje přihlášení jakéhokoli uživatele 
do MS2021+ s přístupem na daný projekt. 
Pokud se do MS2021+ nepřihlásíte do 
10 kalendářních dnů od data odeslání, pova-
žují se dokument či depeše za doručené.

Nevyčerpané prostředky
Nevyčerpané prostředky se mezi sledova-
nými obdobími přesouvají automaticky, 
nemusíte tak o převod žádat prostřednic-
tvím žádosti o změnu. 

Kontrola formálních náležitostí 
a přijatelnosti
U kontroly formálních náležitostí a přija-
telnosti bude Centrum v případě potře-
by po dvou výzvách k doplnění žádosti 
o podporu vyzývat ještě k opravě zjevných 
formálních chyb.

Kontroly podniku v obtížích 
a skutečného majitele apod.
Kontrola podniku v obtížích a skutečného 
majitele, kontroly veřejných zakázek, žádostí 
o platbu, zpráv o realizaci a zpráv o udrži-
telnosti budou probíhat na vzorku.

Žádost o přezkum 
Žadatel může podat žádost o přezkum 
nejen proti výsledku hodnocení, ale i proti 
výběru projektů. Můžete podat i opakova-
nou žádost o přezkum.

Chyby v žádosti o podporu
V případě, že Centrum odhalí chybu brání-
cí ve vydání právního aktu, vrátí vám žádost 
o podporu k úpravě.

Změny v projektu
Centrum upravilo systém oznamová-
ní změn v projektu – pouze některé 
změny v projektu musíte oznámit 
prostřednictvím žádosti o změnu, 
o ostatních změnách stačí informovat 
v monitorovacích zprávách.

Jaké proměny umožnily peníze z IROP

Novostavba MŠ v Olešnici 
• Jihočeský kraj

Jaké proměny umožnily peníze z IROP

Rekonstrukce silnice II/324 k obci Prasek 
• Královéhradecký kraj

Moderní mateřská škola, vybudovaná společně se 
zahradou a sadovou výsadbou, vyřešila dlouholetý 
problém s nedostatečnou nabídkou míst 
v předškolních zařízeních v obci.

Modernizace úseku silnice II. třídy zvýšila 
bezpečnost i jízdní komfort řidičům, kteří cestují 

mezi Novým Bydžovem a Nechanicemi. 

HLAVNÍ TÉMA

http://www.irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty 
http://www.irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty 
http://www.ks.crr.cz
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HLAVNÍ TÉMA

To nejdůležitější, 
co byste k novému 
IROP měli vědět

Každá výzva je připravena pro jiný 
typ žadatele. O finanční podporu 
můžou žádat nejen kraje, města, 
obce a jejich zřízené organizace, ale 
také neziskové organizace, vlastníci 
památek, církve a další žadatelé. 
Informace najdete u každé z výzev.

Kdo může žádat  
o dotaci z IROP? Jak podat žádost? Na co si dát pozor? 

Ministerstvo pro místní rozvoj je 
řídicím orgánem IROP a vyhlašuje 
výzvy k předkládání vašich projektů. 
Výzvy vycházejí postupně. 

Raději však na nic nečekejte a po-
dejte svou žádost co nejdříve. Peníze 
se obvykle rozdělí velice rychle. 

Nově vyhlášené výzvy sledujte 
také proto, že každá z nich má svá 
specifická pravidla, která je nutné 
pro získání dotace dodržet. 

V novém IROP klademe 
velký důraz na udržitelný rozvoj 
a ochranu životního prostředí, 
a to ve všech oblastech a výzvách. 
Jde například o požadavky na 
energetickou účinnost budov, 
snižování emisí a skleníkových 
plynů, udržitelné využívání vody, 
opakované využití stavebního 
a demoličního odpadu či o ochra-
nu ekosystémů. 

Všechny požadavky najdete ve 
specifických pravidlech každé 
z výzev a v Programovém doku-
mentu IROP 2021–2027.

Sledujte nás 

O všech novinkách, vyhlášených 
výzvách a akcích vás informujeme 
nejen na našem webu, ale také na 
Facebooku, Instagramu a Linke-
dInu. Sledujte nás a mějte přehled 
o všem, co se v IROP děje! 

Zeptejte se nás

Pokud si s čímkoli nebudete před 
podáním žádosti jistí, napište nám 
přes online konzultační servis. Naši 
odborníci vám rádi poradí. 
www.ks.crr.cz

S konkrétními dotazy k výzvám, 
projektům nebo projektovým 
záměrům se můžete obrátit na 
regionální pobočky Centra pro 
regionální rozvoj.

Jaké proměny umožnily peníze z IROP

Rekonstrukce domu s bytem továrníka 
Oskara Semlera
• Plzeňský kraj

Zdařilá rekonstrukce bytu do původního stavu 
ze 30. let 20. století podle světově proslulého 
architekta Adolfa Loose je nyní pýchou Plzně, 
patří ale také mezi důležité památky na období 
moderny v celé střední Evropě.

A ještě shrnutí základních informací ve zkratce: 
kdo všechno může žádat o peníze z Integrovaného 
regionálního operačního programu, kdo vydává 
jednotlivé výzvy k podání žádostí o dotace a na co si 
dát pozor? A pokud budete mít otázku, přikládáme 
i kontakt na Konzultační servis Centra.

Aby vám nic neuniklo, pravidelně 
sledujte web www.irop.mmr.cz 
a www.crr.cz.

http://www.ks.crr.cz
https://www.instagram.com/ministerstvopromistnirozvoj/
https://www.facebook.com/irop.mmr/
https://cz.linkedin.com/company/centrumproregion%C3%A1ln%C3%ADrozvoj%C4%8Desk%C3%A9republiky?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://www.irop.mmr.cz
http://www.crr.cz
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Jaké proměny umožnily peníze z IROP

Rekonstrukce mostu přes řeku Lužnici v Táboře
• Jihočeský kraj

Pořízení nového dopravního automobilu pro 
Sbor dobrovolných hasičů Petřvald 
• Moravskoslezský kraj

Nevyhovující technický stav mostu přes Lužnici 
odstranila jeho celková rekonstrukce. Most tak 
může nadále sloužit silniční dopravě nejen ve 
městě, ale v celé přilehlé spádové oblasti. 

Obnova hasičské techniky zvyšuje účinnost a akceschop-
nost IZS. V Petřvaldě vyměnili dobrovolní hasiči původní 
vozidlo za zbrusu nový dopravní automobil. 

Na IROP ZAKÁZKY TOUR  
se registrujte na našem webu: 
www.crr.cz/irop-zakazky-tour/

Snažíme se, abyste od nás měli 
maximální informační servis

Náš kalendář je pravidelně plný akcí, na kterých se od 
našich odborníků dozvíte o IROP naprosto vše. Stejně jako 
vy preferujeme prezenční akce, vaše dotazy vám proto 
zodpovíme přímo na místě. A na jaké akce se můžete těšit 
a které již úspěšně proběhly? 

HLAVNÍ TÉMA

www.crr.cz/irop/irop-akce/
seminare-k-vyzvam/

Všechny termíny a jak se zaregistro-
vat objevíte na našich stránkách: 

IROP ZAKÁZKY TOUR je série se-
minářů, které vám pomůžou vypořádat 
se s veřejnými zakázkami levou zadní.  

Semináře ocení jak příjemci z IROP 
2014–2021 (především předkladatelé 
žádostí o platbu v roce 2023 a prvním 
kvartálu roku 2024), tak všichni 
zájemci o problematiku veřejných 
zakázek. Jak se vyhnout chybám, 
zvládnout nárůst cen a dovést projekt 
až do konce vám poradí specialisté 
z Centra pro regionální rozvoj. 

Během příprav na výzvy v novém 
programovém období máme pro ža-
datele připravené Semináře k výzvám. 

Na této akci získáte praktické 
informace pro úspěšné předlože-
ní vašeho projektu, důležité tipy 
a rady, na co si dát pozor. Semináře 
probíhají postupně s vyhlašová-
ním jednotlivých výzev ve všech 
regionech České republiky, zejména 
v krajských městech. 

Na jaře 2022 jsme uspořádali IROP 
TOUR, tedy 50 seminářů pro po-
tenciální žadatele z IROP. 

Před vyhlášením prvních výzev 
jsme poskytli účastníkům co nejvíce 
relevantních informací a zodpo-
věděli jim jejich otázky k oblasti 
školství, cyklodopravy, revitalizace 
veřejných prostranství a sociálních 
služeb. Že zájemci akci opravdu 
ocenili, dokazuje vysoká účast 
– 1656 zájemců, kteří semináře 
ohodnotili na jedničku. Výbor-
né hodnocení je pro nás skvělou 
vizitkou a potvrdilo se nám, že tyto 
akce pro vás mají smysl.

Seminář IROP TOUR ve Zlínském kraji

http://www.crr.cz/irop-zakazky-tour/
http://www.crr.cz/irop/irop-akce/seminare-k-vyzvam/
http://www.crr.cz/irop/irop-akce/seminare-k-vyzvam/
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Inspirujte se úspěšnými 
projekty z IROP 

Okružní křižovatka 
a silnice II/112 
ve Struhařově
Zastaralá, rozpadající se silnice v obci Struha-
řov potřebovala opravu jako sůl. Středočeský 
kraj však na rekonstrukci neměl dostatek 
prostředků, a tak zažádal o dotaci z IROP. 
Oprav se dočkaly oba úseky okružní křižo-
vatky, a to nové konstrukce, zesílení vozovky 
a odvodnění pláně. Na této silnici je obvykle 
hustý provoz osobních i nákladních aut a díky 
rekonstrukci je teď doprava rychlejší, plynulej-
ší a bezpečnější. Zajásat mohou i místní lidé, 
jelikož se snížil hluk a prašnost v ovzduší.

IROP

Silnice II/413 mezi obcemi Dobelice a Hostěradice 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Kvalitní silniční síť v regionech
SILNICE II. TŘÍDY

Řešení, když ve školkách není místo

29 792 090 Kč / výše dotace EU

35 049 518 Kč / celková investice

40 751 693 Kč / výše dotace EU

47 943 169 Kč / celková investice

Mateřská a Základní škola 
Josefa Luxe v Nekoři
Moderní, hravá a velice oblíbená. Tak by se 
dala popsat školka v Nekoři na Pardubicku, 
která dotváří historické centrum obce a děti 
jsou v ní blíže krásné přírodě Orlických 
hor. Působivá novostavba rozšířila původní 
nekořicskou školku o celé jedno oddělení, děti 
i rodiče jsou z ní však tak nadšené, že už má 
opět plno. Školka barevně ladí s blízkou farou 
a kostelem a nebrání výhledu na protilehlý 
les. Nekřičí sice všemi barvami, srdce těch 
nejmenších si přesto získala. Děti si nejvíce 
užívají stěnu s prolézačkami a speciální malou 
kuchyňku, ve které si mohou samy namazat 
svačinu nebo s pomocí paní učitelek dokonce 
upéct perníčky a záviny.

30 864 627 Kč / výše dotace EU

36 311 326 Kč / celková investice

Mateřská škola Prokopa Holého ve Stříbře
V městečku Stříbro na Plzeňsku vyrostla 
nová budova školky, která vás už na první 
pohled zaujme svou barevností a nevšedností. 
Různobarevné třídy, mořské motivy a moderní 
vybavení okouzlí každého malého předškolá-
ka, který do školky zavítá. Na zahradě mohou 
děti pečovat o zeleninovou zahrádku, hrát 
si na námořníky na prolézačkách, stavět si 
bábovky v písečných dunách nebo vylézt na 

Finanční pomoc s opravou silnice ocenili 
také lidé z Dobelic, Hostěradic a okolních 
obcí v Jihomoravském kraji. Právě zmíněné 
obce tahle pětikilometrová silnice přímo 
spojuje, ale cestování po ní už pro místní 
nebylo příjemné ani bezpečné. 

Propadlé kraje vozovky, mnohokrát zapl-
ňované trhliny ve starém asfaltu, výtluky 
a jiná poškození bylo potřeba rychle vyřešit. 

vrchol dřevěného majáku. V této ojedinělé 
školce si tak děti bezpochyby užívají báječnou 
plavbu po celý školní rok. Za svou originalitu 
získala školka cenu poroty v rámci soutěže 
Stavba roku Plzeňského kraje 2018.

Rekonstrukce silnice zbavila místní škod-
livých emisí, hluku, prachu a nepříjemných 
vibrací, důležitá byla ovšem i pro další 
obyvatele kraje. Silnice je totiž důleži-
tou spojnicí se Znojmem, Moravským 
Krumlovem a Brnem.

45 721 166 Kč / výše dotace EU

53 789 608 Kč / celková investice
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Zdravotní péče na evropské úrovni

Pomoc lidem v sociální nouzi

ZDRAVOTNICTVÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

IROP

Uherskohradišťská 
nemocnice

Nemocnice v Uherském Hradišti využila do-
tace z IROP a nakoupila špičkové přístrojové 
vybavení v hodnotě téměř 100 milionů korun. 
Dnes se mohou pacienti nemocnice setkat 
s pokrokovou technikou na ARO, chirurgii 
nebo urologii. Navíc vzniklo nové pracovi-
ště, kde probíhá robotizovaná rehabilitace. 
Pacientům zde rehabilitační roboti pomáhají 
po operacích či úrazech. Nemocnice stará 
180 let tímto způsobem posouvá kvalitu péče 
o obyvatele Zlínského kraje stále dál a dál. 

82 548 968 Kč / výše dotace EU

97 116 433 Kč / celková investice

Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa je je-
diným místem na Českolipsku, kde poskytují 
akutní zdravotní péči. V létě navíc do regionu 
zavítá mnoho turistů kvůli návštěvě Máchova 
jezera, Sloupu v Čechách nebo Lužických hor 
a nemocnice se častokrát musí postarat i o ně. 
Vysoké nároky na úroveň zdravotní péče si 
žádaly nahradit zastaralé přístroje novými. 
V rámci projektu proto nemocnice pořídila 
vybavení na vyšetření břicha, cév či prsů, 
přístroje pro oblast pediatrie, traumatologie, 
chirurgie, interny a obnovila také zařízení JIP. 

30 612 750 Kč / výše dotace EU

36 015 000 Kč / celková investice

Dům na půl cesty v Květné
Dům na půl cesty v Květné v Pardubickém 
kraji nabízí přístřeší mladým lidem, kteří se 
nacházejí v obtížné životní situaci – v pl-
noletosti opustili dětský domov, vrátili se 
z nápravného zařízení nebo z výkonu trestu 
odnětí svobody a nevědí, jak dál. Učí se, 
jak být samostatní, jak si najít práci a jak se 

začlenit do společnosti. Také mají mož-
nost pracovat v sociálním podniku, kde 
zpracovávají ovoce. Sociální služba však 
potřebovala pro své klienty nové, vhodnější 
zázemí. Zrekonstruovali proto nevyužívaný 
bytový dům v obci, kde má každý klient svou 
garsonku s dostatkem soukromí. Jsou zde 

také místnosti pro další vzdělávání, společné 
aktivity nebo prostor, kde mohou procvičovat 
své pracovní dovednosti. 

17 835 200 Kč / výše dotace EU

20 982 589 Kč / celková investice

8 415 700 Kč / výše dotace EU

9 900 824 Kč / celková investice

Rodinné domy pro klienty 
sociálních služeb 
Před rokem 1989 bylo běžné, že lidé s fyzic-
kým či mentálním postižením trávili celé dny 
zavření ve velkokapacitních ústavech. To vedlo 
k jejich vyčlenění z běžného života a společ-
nosti. Vyjet ze zaběhnutých kolejí se proto 
pokusila příspěvková organizace Nové Zámky, 
která se v Olomouckém kraji stará celkem 
o 157 klientů ve dvou ústavech. Aby situaci 
změnili, koupili a vybavili tři rodinné domy 
a poskytli je 17 ze svých klientů. Ti díky tomu 
už nemusejí žít v izolaci v ústavu, ale mohou 
prožívat kvalitnější život a cítit se jako „doma“, 
chodit do zaměstnání, věnovat se svým záli-
bám nebo se stýkat s přáteli z okolí.

Toto je pouze zlomek úspěšných projektů, které dnes a denně pomáhají lidem 
v regionech. Desítky dalších příběhů na vás čekají na webu Regiony nás baví. 

Prohlédněte si je sami: www.regionynasbavi.cz
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Územní pracoviště pro Integrovaný 
regionální operační program

PRAHA

Plzeňský kraj
Adresa: 17. listopadu 1926/1, 301 00 Plzeň

E-mail: iropplzensky@crr.cz
Tel.: +420 703 186 836

Vedoucí pracoviště:
Ing. Magda Sýkorová Zlínský kraj

Adresa: J. A. Bati 5648 (budova max 32), 760 01 Zlín
E-mail: iropzlinsky@crr.cz
Tel.: +420 739 320 641

Vedoucí pracoviště:
Ing. Lenka Kolářová

Moravskoslezský kraj
Adresa: 30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava
E-mail: iropmoravskoslezsky@crr.cz
Tel.: +420 703 186 962

Vedoucí pracoviště:
Ing. Gabriela Janošová

Olomoucký kraj
Adresa: Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc
E-mail: iropolomoucky@crr.cz
Tel.: +420 734 166 393

Vedoucí pracoviště:
Ing. Aleš Marousek

Pardubický kraj
Adresa: náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice
E-mail: iroppardubicky@crr.cz
Tel.: +420 703 186 966

Vedoucí pracoviště:
Ing. Lenka Fodorová

Královéhradecký kraj
Adresa: Evropský dům, Švendova 1282, 
500 03 Hradec Králové
E-mail: iropkralovehradecky@crr.cz
Tel.: +420 734 166 385

Vedoucí pracoviště:
Ing. Jakub Řezníček

Karlovarský kraj
Adresa: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary

E-mail: iropkarlovarsky@crr.cz
Tel.: +420 736 527 897

Vedoucí pracoviště:
Ing. Marie Míšková

Ústecký kraj
Adresa: Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem

E-mail: iropustecky@crr.cz
Tel.: +420 736 512 421

Vedoucí pracoviště:
Ing. Viktor KrumlStředočeský kraj

Adresa: U Nákladového nádraží 3144/4
130 00 Praha 3 – Strašnice

E-mail: iropstredocesky@crr.cz
Tel.: +420 724 251 867

Vedoucí pracoviště:
Mgr. Dana Čechová

Liberecký kraj
Adresa: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec

E-mail: iropliberecky@crr.cz
Tel.: +420 704 986 521

Vedoucí pracoviště:
Ing. Simona Malá

Jihočeský kraj
Adresa: L. B. Schneidera 362/32, 

370 01 České Budějovice
E-mail: iropjihocesky@crr.cz

Tel.: +420 703 186 821

Vedoucí pracoviště:
Ing. Naděžda Burešová

Kraj Vysočina
Adresa: Brněnská 2806/71, 
586 01 Jihlava
E-mail: iropvysocina@crr.cz
Tel.: +420 731 697 946

Vedoucí pracoviště:
Ing. Renáta Marková

Jihomoravský kraj
Adresa: Mariánské náměstí 617/1,  617 00 Brno
E-mail: iropjihomoravsky@crr.cz
Tel.: +420 705 875 702

Vedoucí pracoviště:
Mgr. Ljubomir Džingozov

Chcete vědět více?

Konzultační servis

Všechny důležité informace 
a dokumenty najdete na webových 
stránkách MMR ČR a Centra. 
Najdete nás na sociálních sítích.

Pomůžeme vám s realizací 
vašeho projektu v IROPirop.mmr.czcrr.cz

Odbor Centrální administrace (OSS)
Adresa: U Nákladového nádraží 3144/4, 

130 00 Praha 3
E-mail: iroposs@crr.cz

Tel.: +420 703 186 834

Vedoucí pracoviště:
Ing. Karel Manoch, MPA

ks.crr.cz
Specializované pracoviště Centra pro 
administraci veřejných zakázek

Specializované pracoviště Centra pro 
administraci veřejných zakázek

Specializované pracoviště Centra pro 
administraci veřejných zakázek
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Je vůbec co zlepšovat? 
Sami se snažíme být co nejefektivněj-
ší, sledujeme podněty zvenku. Jsme 
flexibilní v tom, že dokážeme absorbovat 
změny a přizpůsobit se, být profesionál-
ním partnerem těm, pro které pracujeme. 
O tom nepochybujte. Je to naše zpráva 
pro všechny naše partnery a žadatele 
o evropské peníze z IROP. 

Dá se vlastně takto definovat práce 
CRR? Tedy být co nejefektivnější 
v rozdělování dotací? 
Určitě. Myslím, že jsme zárukou toho, že 
naše kontroly jsou co nejméně byrokra-
tickou zátěží a jdou opravdu po věcné 
podstatě, byť se to našim příjemcům 
občas nemusí zdát. Věřte ale, že ta by-
rokracie tam být musí – ukládají nám ji 
normy, které musíme dodržovat. 

K vyšší efektivitě  
nám pomáhá  
matematika

ROZHOVOR

CRR má za sebou audit Evropské komise. 
Jak dopadl? 
Byl to audit, který ověřoval nastavení kontrol-
ního systému a jeho výstupy. Oficiální výsle-
dek bude zveřejněn někdy v lednu 2023. Dle 
jednání, která jsme v rámci auditu absolvovali, 
můžeme ale očekávat závěr, že postupujeme 
plně v souladu s nastavenými pravidly. Práce 
CRR je tedy hodnocena jako výborná.

To mimochodem zaznělo nedávno i ve 
zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu…
Ano, tam šlo o audit k hospodaření, čili zda 
Centrum hospodaří efektivně. Faktem je, že 
se stává málokdy, že by auditní zpráva NKÚ 
neobsahovala žádnou výtku. Tentokrát se 
to povedlo. Je to vynikající vysvědčení pro 
CRR v roli příjemce evropských peněz. 
Neboli to, co kontrolujeme u příjemců, beze 
zbytku dodržujeme i my sami.

To, co kontrolujeme 
u příjemců, beze 

zbytku dodržujeme 
i my sami.

Nakolik si vlastně můžete uzpůsobit 
kontroly podle sebe? 
Každá kontrola má dvě stránky: formální 
a věcnou. Formální se odvíjí od legislati-
vy, všechno má prostě svá pravidla. Věcné 
zaměření je dáno charakterem projektu. 
Na to klademe důraz. Prostě a jednoduše: 
co je v papírech, musí odpovídat fyzickému 
stavu projektu. 

KONTROLY JSOU ZALOŽENY  
NA ŘÍZENÍ RIZIK

CRR změnilo systém kontrol pro  
IROP II. Jak? 
Realizaci projektů budeme ověřovat 
na vzorcích, tedy ne na každém zvlášť. 
Ale pozor, když je projekt přijatý, musí 
splnit všechny indikátory. To samozřej-
mě kontrolujeme u všech projektů. Pak 

Jeden úředník, jeden projekt? Na to zapomeňte. Efektivita 
administrace a kontroly se zvýší, když tomu nastavíte vhodný 

systém práce. Helena Miškovičová, ředitelka sekce IROP, takový 
systém nejen postupně zavedla, ale zároveň ho s jistotou řídí 
a zlepšuje. Zatímco pro většinu lidí je matematika strašákem, 

pro ni je vítaným pomocníkem. 
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to naše reakce na situaci, kterou jsme 
zažívali v nastavení výzev v IROP pro 
minulé programové období 2014–2020. 
Když nejde o vysoce konkurenční 
výzvy, vyplatí se dělat spíše průběžné 
hodnocení projektů. 

Vlastně vám v tom pomohla matemati-
ka. Jak taky jinak, že? 
Bez ní nemůžete být efektivní a zlepšovat 
se. Vezměte si, že nám rukama prošlo už 
skoro 18 tisíc projektů. Bez kvalitního 
systému řízení a kontrol by to nefungova-
lo správně. 

A to všechny projekty kontrolujete 
centrálně? 
Ne, kontrola probíhá vlastně z územních 
pracovišť, která máme po celé republi-
ce. Záměrně jsme je již dříve vytvořili, 
abychom administraci zprofesionalizo-
vali. Uvedu příklad: máme 200 typově 
stejných projektů. Nemá smysl je dát 
všem, každému pracovišti deset, patnáct 
projektů. Proto jsme vytvořili takový 
matrix odborných center. Podle něj roz-
dělujeme projekty. Díky specializaci jsme 
efektivnější a koneckonců, potvrzují nám 
to i samotní příjemci.

Mimochodem, musí si i navzdory tomu 
žadatelé najímat externí poradenské 
společnosti? 
Pokud se nechtějí starat o administra-
tivu, pak ano. My jim ale opravdu silně 
doporučujeme, aby si ověřili jejich kvalitu 
a zároveň aby je v celém procesu kontro-
lovali. Mají přístup právě do monitorova-
cího systému, takže vidí v reálném čase, 
jak se na žádosti pracuje. Ale pozor, jsou 
i malé obce, které se bez poradenských 
firem obejdou. 

Nejde tedy o žádnou raketovou vědu,  
kterou by nezvládli? 
Vůbec ne, je to o poctivosti a pokoře 
vůči předepsaným podmínkám. A po-
pravdě, leckdy je účinnější vše zvlád-
nout vlastními silami. Koneckonců, pro 
příjemce děláme řadu věcí, které jim 
pomáhají, a podle jejich reakcí to také 
dobře funguje. Centrum je vůči všem 
maximálně otevřené. 

raci způsobem „tady máš deset kompletních 
projektů a makej“. Chceme fabriku, kde 
projekt jede jako po lince, do které vstupují 
formou subdodávek specialisté na zakázky, 
na stavební rozpočty atd. Efektivně se to 
skládá, ladíte jen logistiku, aby vše do sebe 
časově a správně zapadalo. 

PÁSOVÁ VÝROBA? VLASTNĚ ANO

Taková úřednická pásová výroba? 
Jasně. Mimochodem, umožňuje nám to 
náš monitorovací systém, který zajišťuje 
digitalizaci celého procesu. Vše se vkládá do 
systému, všechno tam je, i naše hodnocení, 
komunikujeme v něm i se všemi subjek-
ty. V roce 2005 přitom existovaly spíše 
představy, že se celá práce postaví na tom, 
co jsem již zmiňovala – jeden projekt, jeden 
člověk, nikdo jiný. 

Kdo vlastně ten monitorovací systém 
designoval? 
Měli jsme spolu s kolegy z Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR velké štěstí, že jsme 
mohli pro IROP definovat vlastní předsta-
vu, jak by celý proces měl fungovat. To bylo 
velmi důležité, protože jsme přesně věděli, 
jak to chceme. Když to nevíte a spoléhá-
te se na externího dodavatele, dostanete 
nakonec něco, co nejspíš ani nebudete 
umět používat. 

Obvykle se uvádí, že kvalitní administrace 
například u neziskových organizací stojí 
nákladově pod 10 % z peněz, které rozdě-
lují. Jak je na tom CRR? 
My to máme dáno podmínkami programu, 
kdy se musíme nově vejít do 3 % rozdělo-
vaných financí. Stejně jsou na tom všechny 
operační programy. Problém je v tom, že 
musíme vždy postupovat přesně podle 
existujících norem – to vám bere poměrně 
hodně pracovních sil. A prostor pro nějaké 
manévrování moc velký nemáte. 

ÚSPĚCH NENÍ RAKETOVÁ VĚDA

Pojďme ke konkrétním věcem v rám-
ci IROP II. Co jste vlastně změnili 
oproti IROP I? 
Hlavní změnou je systém hodnocení: 
namísto kolového máme průběžný. Byla 

ať v něm třídí, ať zavádějí vedlejší seznamy. 
Byla to dřevní doba, kdy se do toho začal 
skutečně vnášet systém. Zjistila jsem, že je 
to vlastně lepší než v bance. 

Jak to? 
Než vás tam k něčemu pořádnému pustí… 
a nakonec vám stejně dají deset poradců, 
chodíte pořád na nějaké výbory, kde o tom 
hlavně mluvíte, prostě korporát. Tady 
jsme mohli vše nastavit pořádně hned od 
začátku. Během dalších let se Centrum 
rozšiřovalo, zakládali jsme regionální 
pobočky, systematizovali práci, provazovali 
informace, aby celý organismus fungoval 
jako fabrika. 

Můžete to nějak přiblížit? 
Nedává žádný smysl mít na jeden projekt 
jednoho člověka. Nechceme řídit administ-

se kontrolují účetní doklady, zakázky atd. 
Až v této fázi budeme vzorkovat, ovšem 
na základě pečlivé analýzy rizik, založené 
na mnoha kritériích.

To zní jako řízení rizik v bance…
Není to fakt nic jiného než matematika, kdy 
upravujeme parametry na základě faktorů či 
poznatků, které se můžou měnit, s cílem mít 
kontroly co nejefektivnější. 

Říkáte to s takovým zaujetím, že vás to 
snad i baví.
No jasně. Tomu se věnuji celý život, začínala 
jsem jako analytik na finančních trzích. 
Nejdříve jsem zpracovávala technické 
analýzy akcií. Na základě minulých trendů 
a dalších dat zkoumáte, jak se může vyvíjet 
cena akcií. Později jsem přešla do oblasti 
finančních analýz. Oceňovali jsme portfolia, 
což bylo přece jen blíž realitě, než je burza. 

A víc se vám to hodí, protože máte v oku 
hodnotu fyzických aktiv. 
Ano, věnovali jsme se podstatě – na cenu 
cenného papíru měla prostě vliv ta hmota, 
nejsou to jenom efemérní dojmy, které 
často určují výkyvy cen cenných papírů na 
burze. My jsme hledali strategické investory, 
kterým vzdušné zámky fakt neprodáte. 
Ráda vzpomínám, když banka prodávala 
textilku Vertex v Litomyšli, odkud pochá-
zím. Hodně jsme se ji snažili prodat tak, aby 
nezanikla, protože jsme věděli, že díky tomu 
bude žít i celé město. 

A funguje? 
Samozřejmě, prodali jsme Vertex společnos-
ti Saint-Gobain. Patří jí dodnes a prosperu-
je velmi dobře. A s ní i celé město.

V CENTRU JSEM ZAČÍNALA  
OD PÍKY 

Jak jste se vlastně dostala do CRR? 
Nejdřív jsem přešla do ČSOB, kam mě 
zlákal kamarád ze studií. Třídili jsme spolu 
aktiva zkrachovalé IPB. To byla tenkrát 
opravdu mimořádně výjimečná práce. Poté 
jsem šla na mateřskou a bylo mi jasné, že se 
zpět s dítětem vrátit nemůžu, protože jsem 
opravdu nechtěla sedět v bance každý večer 
do jedenácti, jak bylo tehdy zvykem. Hle-

dala jsem něco zajímavého a zahlédla jsem 
inzerát o strukturálních fondech. Přišlo mi 
to jako dobrý nápad, ale myslela jsem, že to 
bude tak na dva, na tři roky. 

Na jakou pozici jste tedy nastoupila? 
Začala jsem na nejnižší pozici tím, že jsem 
dostala na starost projekt CzechTourism za 
250 mil. korun určený ke zvýšení návštěv-
nosti České republiky zahraničními turisty. 
Samé měkké aktivity, nic se v té době ještě 
nedělalo elektronicky. Všechen materiál 
mi přivezli v krabicích rudlem. Byl tam 
v jedné hromadě a na mě zůstalo, abych se 
v tom zorientovala. 

Oproti bance to byl asi podstatný rozdíl? 
Nechtěla jsem do rukou brát jeden papír za 
druhým. Přesvědčili jsme žadatele, aby při-
pravili elektronický seznam dokladů, a pak 

Helena 
Miškovičová
ředitelka sekce IROP

V polovině devadesátých let 
absolvovala Fakultu podniko-
hospodářskou Vysoké školy 
ekonomické v Praze. 

Profesní kariéru začala v bankov-
ním sektoru, nejprve jako ana-
lytička finančních trhů, později 
se věnovala oceňování firem, pro 
které banka hledala strategické 
investory. Mimořádnou zkuše-
nost zažila v ČSOB, kde byla 
součástí týmu, který posuzoval 
aktiva bývalé IPB. 

Po mateřské dovolené nastou-
pila v roce 2005 do Centra 
pro regionální rozvoj České 
republiky. Prošla několika stupni 
řízení. V posledních letech řídí 
sekci IROP.

Díky specializaci 
jsme efektivní 
a koneckonců 

potvrzují nám to 
i samotní příjemci.
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Nepodceňte dokončení 
projektů v rámci IROP  
2014-2020
Ještě je čas. Úspěšní 
žadatelé v rámci IROP 
2014-2020 mohou své 
projekty dokončit do 
31. prosince 2023. Poslední 
žádosti o platbu musí být 
Centrem schváleny do 
31. března 2024. Jsou to 
závazné termíny, které jsou 
nepřekročitelné. Pojďme se 
tedy na ukončování IROP 
pro období 2014-2020 
podívat podrobněji. 

Každopádně platí, že pokud chcete být 
úspěšnými příjemci, směřujte včas veškeré 
kroky k úspěšnému ukončení všech aktivit 
vašeho projektu. „Řadu příjemců ještě čeká 
realizace stěžejních veřejných zakázek 
(zejména jde o příjemce z REACT-EU). 
Vzhledem k velmi krátkému času na realizaci 
veřejných zakázek, který zbývá, jim proto 
doporučuji nečekat na kontrolu zadávacích 
dokumentací Centrem, ale prakticky ihned 
zakázky vyhlásit,“ upozorňuje ředitelka 
odboru řízení z Centra pro regionální rozvoj 
ČR Kateřina Dohnalová. 

Dále je podle ní vhodné se zamyslet nad 
možným rozfázováním projektu tak, aby 
kontrola vysoutěžených veřejných zakázek 
a dokladů k platbě probíhala postupně, 
a příjemce se tak vyhnul případným větším 
korekcím. To samé platí i o situaci, kdy 
by příjemce nestihl realizaci dokončit – 
v případě vhodně nastavených etap dojde 

k bezpečnému proplacení výdajů ještě před 
ukončením programu, a ne v jeho samém 
závěru. Pokud potřebujete poradit, ptejte se 
expertů Centra. 

Jak se stát jistým  
příjemcem dotace
Pokud bychom se na to podívali z hle-
diska posloupnosti jednotlivých kroků, je 
nezbytné, aby měli příjemci v dostatečném 
předstihu ještě před ukončením realizace 
projektu:
•  oznámeny a schváleny všechny změny 

v projektu,

• předloženou, zkontrolovanou a schválenou 
veškerou dokumentaci k veřejným zakáz-
kám, a to včetně dodatků,

• ukončeny všechny aktivity projektu 
a naplněny monitorovací indikátory (platí 
u aktivit, kde je naplnění monitorovacích 
indikátorů požadováno s ukončením 
realizace projektu),

• provedeny veškeré finanční úhrady,

• předloženou a schválenou žádost o platbu, 
včetně všech požadovaných dokumentů.

Není toho zrovna málo. „Uvítali bychom, 
aby s námi příjemci aktivně komunikovali, 
spolupracovali a na výzvy předkládali vše 
potřebné co nejdříve. Vyhnou se tak pří-
padnému neúspěchu v podobě nepropla-
cených výdajů, zejména v době kontroly 
posledních žádostí o platbu, v případě, že 
by nestihli vše potřebné předložit v čas 
tak, aby Centrum mohlo opět v dostateč-
ném časovém prostoru provést kontrolu,“ 
radí Kateřina Dohnalová. 

Pokud projekt administruje zpracovatelská 
firma, Centrum doporučuje příjemcům, aby 
zvýšili kontrolu její činnosti. Vyhnou se tak 
možnému nepříjemnému překvapení na 
konci projektu. 

Na co si mají příjemci  
dát největší pozor
„V případě, že jste ještě nerealizovali všech-
ny veřejné zakázky, připravte co nejrychleji 
a nejodpovědněji zadávací dokumentaci 
a celou realizaci zakázky, abyste co nejvíce 
snížili riziko následného neúspěchu. Pokud 
by došlo k opakování zakázky, je zde velké 
riziko nedokončení projektu,“ zdůrazňuje 
Kateřina Dohnalová.

Dále je nezbytné co nejdříve reagovat na 
výzvy Centra k doplnění dokumentů – ať už 
ke kontrole veřejné zakázky, veřejnosprávní 
kontrole nebo ke kontrole žádosti o platbu. 
Proto je dobré mít nastaveny notifikace 
a sledovat monitorovací systém, prostřed-
nictvím kterého s příjemci komunikujeme. 

Pro případné nedokončení projektu 
připravuje Řídicí orgán IROP postup, kdy 
bude možné prodloužit realizaci projektů 
za předpokladu hrazení výdajů projektů 
od určitého data z vlastních zdrojů. Nebo 
fázování projektů, kdy část projektu bude 
hrazena z IROP 2014–2020 a navazující část 
z IROP 2021–2027. 

Ale pozor: tuto možnost nebudou moci 
využít všechny projekty a pravidla pro tyto 
výjimky budou striktně daná. Finální postupy 
a související metodika budou připraveny na 
začátku roku 2023.

Nemusíte se bát, že by se 
vám nedostávalo informací. 
Centrum plánuje nejen IROP 
ZAKÁZKY TOUR a všechny 
informace pečlivě dává na své 
webové stránky, ale expertům 
Centra se můžete kdykoliv 
ozvat napřímo. Ředitelka od-
boru řízení Kateřina Dohna-
lová to přímo doporučuje. 

Jaká opatření chystá Centrum ke zdárnému 
ukončení IROP 2014–2020? 
Plánujeme postupně všechny příjemce, kteří 
ukončují projekt v příštím roce, osobně 
kontaktovat a ujistit se, že realizaci projektu 
zvládnou. Při té příležitosti s nimi probereme 
vše, co je zajímá i trápí. 

Budeme také realizovat série seminářů, 
kde se příjemci dozvědí veškeré informace 
k ukončování projektů a mohou při té pří-
ležitosti využít konzultací s našimi specia-
listy. Termíny máme vždy na webu Centra. 
V oblasti veřejných zakázek bude v roce 2023 
pokračovat v každém krajském městě IROP 
ZAKÁZKY TOUR, kterou jsme letos úspěš-
ně rozjeli v Brně, Plzni a Hradci Králové. 

Pro případ, že by se někdo nestihl seminá-
řů zúčastnit, rozešleme všem příjemcům 
nejdůležitější informace prostřednictvím 
depeší v monitorovacím systému. Roz-
pracujeme seznamy dokumentů, které je 
nezbytné předložit k žádosti o platbu ke všem 
výzvám IROP.

A abychom my i příjemci měli všechny in-
formace pohromadě, vytvořili jsme na webu 
Centra samostatnou záložku k ukončování, 
kde budou vždy nejaktuálnější informace – 
jasně a přehledně.

Ministr pro místní rozvoj prosadil tzv. 
Fast-Care. Jaká opatření obsahuje? 
Opatření Fast-Care v podstatě legislativně 
podpořilo pružnější čerpání finančních pro-
středků ze strukturálních fondů a reaguje na 
aktuální celosvětové problémy, jako je růst 
cen stavebních materiálů, inflace nebo ener-
getická krize. Tyto vnější jevy mají samozřej-
mě vliv také na realizaci řady projektů. 

Opatření Fast-Care jsou totožná s těmi, 
která jsem uváděla výše – tedy možnost 
prodloužení realizace projektu a následné 
dofinancování aktivit z vlastních zdro-
jů (v doposud platných podmínkách by 
příjemce musel vracet celou dotaci). Nebo 
fázování projektu, kdy mohou být další 
etapy financovány z programu 2021–2027, 
je-li téma podporováno i v novém 
programovém období. 

Komunikujte 
s námi, 
vyplatí se to

Když má někdo přesto problém, vyplatí se 
mu ho přiznat a obrátit se na CRR?
Určitě! Jsme opravdu rádi, když máme mezi 
příjemci partnery, kteří přijdou, když je 
něco trápí nebo nevědí, jak postupovat dál. 
Rádi v tomto případě konzultaci poskyt-
neme a věříme, že i příjemci tento přístup 
ocení. Lepší je případné pochybení přiznat, 
protože jsme schopni v mnoha případech 
najít řešení. Pokud to možné není, alespoň 
příjemcům vysvětlíme, jak takovým problé-
mům předcházet do budoucna, což sníží 
další finanční korekce. Toto vše nabývá na 
důležitosti i nyní, kdy budeme potřebovat 
od příjemců aktivní spolupráci. 

Věřte, že i nám záleží na tom, abychom po-
mohli úspěšně ukončit co nejvíce projektů 
a proplatit ve prospěch příjemců co největší 
objem finančních prostředků.

Kateřina Dohnalová
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REACT-EU: Tisíce 
veřejných zakázek, 
první dokončené projekty
Všichni o tom mluví, málokdo ale ví, o co přesně jde. REACT-EU je 
sice součástí IROP 2014-2020, ale hned v několika ohledech se vymyká 
nastaveným pravidlům. Jde o reakci EU na pandemii covid-19. Výzvy 
byly proto vyhlášeny až v dubnu 2021 a většina projektů bude mezi 
posledními, které získají fi nanční podporu. Obvykle se totiž jedná 
o velké projekty s nutností soutěžit řadu veřejných zakázek.

Na přelomu října a listopadu 2022 bylo 
v rámci REACT-EU vyplaceno méně 
než 10 % alokovaných prostředků. 
Většina projektů je teprve v realizaci, 
protože jde o opravdu velké investice do 
infrastruktury. Pro zajímavost uveďme: 

• V REACT-EU eviduje Centrum 
celkem 3 664 veřejných zakázek, a to 
včetně tzv. podtypů veřejných zakázek. 

• Z toho jsou vysoutěžené zhruba dvě 
pětiny, pětina je vyhlášena a zbývající 
dvě pětiny jsou teprve plánovány 
k vyhlášení. 

• Centrum zatím stihlo zkontrolovat 
10 % celkového počtu zakázek, na 
pětině už pracuje a zbytek ještě není 
ani ke kontrole předložen.

„Všechny projekty REACT-EU by 
měly pomoci zajistit, aby integrovaný 
záchranný systém, hygienické sta-
nice, celá zdravotní a sociální sféra 
byly dobře připraveny na mimořádné 
události, jakými byla například pan-
demie koronaviru. Pro každého z nás 
to vlastně znamená, že můžeme být 
klidnější,“ přibližuje Zdeněk Vašák, 
ředitel Centra.

Mezi pěticí největších projektů jsou dva pro 
hasiče za celkem 1,6 mld. Kč, policie má 
na materiální a technické vybavení dostat 
půl miliardy a stejnou částku má investovat 
i několik nemocnic – v Ústí nad Labem, 
Českých Budějovicích, Zlíně a Pardubicích. 
Koneckonců, většina peněz půjde právě 
do zdravotnictví. 

Naproti tomu působí sociální sféra jako 
chudý příbuzný. Je to ale logické, pomoc 
v případě pandemií leží primárně na 
nemocnicích. Největší projekty ve všech 
oblastech podpory REACT-EU naleznete 
v přehledné tabulce pod článkem.

První dokončené projekty
Nic neukáže efektivní pomoc lépe než 
konkrétní projekty. Například v Seči, která 
leží v Pardubickém kraji, má záchran-
ná zdravotnická služba díky penězům 
z REACT-EU k dispozici novou výjez-
dovou základnu. V Mostě už místní hasiči 
využívají novou zbrojnici. 

„Na všechno je skutečně málo času, ale o to 
víc musím ocenit, jak nám pomáhají experti 
Centra pro regionální rozvoj. Je zřejmé, 
že nás považují za své partnery, nikoliv za 
objekty kontroly,“ říká brigádní generál 

Podpořených projektů je 607. 
Připadá na ně celková výše pří-

spěvku 29,1 miliardy korun. 

Peníze zamíří do zdravotnictví, do 
sociálních služeb, krajských hygie-
nických stanic a k integrovanému 

záchrannému systému. 

Petr Ošlejšek, náměstek generálního ředi-
tele Hasičského záchranného sboru ČR.

Ve zdravotnictví jsou také dokončeny 
první projekty z 98. výzvy. U dal-
ších dvou výzev se ještě čeká – první 
projekty by měly být hotové v prvních 
měsících roku 2023. 

celková výše příspěvkupodpořených projektů

607 miliardy
korun29,1

V sociální oblasti míří hodně peněz na 
podporu okamžité pomoci. Ve Slavičíně 
jde například o výstavbu nového, moderní-
ho, nízkoenergetického a bezbariérového 
zázemí tamní charity. V Uherském Brodě se 
dostupnost charity zlepšuje díky 27 novým 
vozidlům, ale i nákupem kompenzačních 
pomůcek a dalšího vybavení. 

Mezi příjemce podpor patří i další subjekty 
poskytující sociální služby. Například 
Zlínský kraj si pro své sociální služby 
pořizuje 5 elektromobilů, podpory získala 
i nízkoprahová zařízení a další důležité 
instituce poskytující sociální služby pro 
děti i dospělé. 

Centrum denních služeb Olomouc, 1. máje a související infrastruktura Za sklem, o. s. 51 000 000 Kč

Výstavba komunitních domů se zvláštním režimem - Za humny 1 a 2 Diakonie ČCE - 
středisko v Krabčicích 51 000 000 Kč

Stavební úpravy objektu č. p. 66 pro sociální služby Město Bělá nad 
Radbuzou 51 000 000 Kč

Domov sv. Josefa v Žirči - zvýšení kvality odlehčovací služby za účelem podpory klientů 
a rodinných pečujících v domácím prostředí s využitím nácviku moderních technologií

Oblastní charita 
Červený Kostelec 51 000 000 Kč

Hrádek nad Nisou - domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba Město Hrádek 
nad Nisou 51 000 000 Kč

Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH Nemocnice České Budějovice, a. s. Nemocnice České 
Budějovice, a. s. 500 000 000 Kč

Modernizace urgentního příjmu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. v návaznosti 
na snížení dopadu covid-19

Krajská nemocnice 
T. Bati, a. s. 500 000 000 Kč

Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení 
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem Krajská zdravotní, a. s. 500 000 000 Kč

NPK, a. s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu 
s centralizací akutních provozů

Nemocnice Pardubic-
kého kraje, a. s. 500 000 000 Kč

VFN Praha - Obnova a rozvoj přístrojové techniky pro urgentní a intenzivní péči Všeobecná fakultní 
nemocnice v Praze 499 725 000 Kč

Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na epidemii covid-19 a na mimořádné 
události s dalšími nebezpečnými látkami I. - Technika pro zásahy proti nebezpečným látkám - speciální 
cisternové automobilové stříkačky a automobilové žebříky

Ministerstvo vnitra 849 999 108 Kč

Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky na epidemii covid-19 a na mimořádné 
události s dalšími nebezpečnými látkami - Technika pro zásahy proti nebezpečným látkám - speciální 
cisternové automobilové stříkačky a výšková technika

Ministerstvo vnitra 752 398 307 Kč

Technologické a materiální vybavení PČR k řešení krizových událostí Ministerstvo vnitra 522 101 084 Kč

Vybudování výcvikového střediska - Jihlava, areál Pouště Ministerstvo vnitra 201 647 033 Kč

Novostavba objektu - Hrázní 170/1, Brno Ministerstvo vnitra 168 824 564 Kč

Největší projekty REACT-EU podle oblastí podpory

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ (výzvy č. 98, 99, 100, 102)

OBLAST IZS (výzvy č. 96, 97, 104)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY (výzva č. 101)
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jim umožnila se po dlouhé době konečně 
setkat napřímo a v tomto ohledu symboli-
zovala návrat do starých dobrých časů.

Jistě si proto dokážete představit radost 
účastníků, kteří se mohli naplno těšit 
z osobních setkání. Ta jim vedle přátelské 
atmosféry přinesla také mnoho pozo-
ruhodných postřehů a nově naváza-
ných kontaktů. Především právě v tom 
spočívá kouzlo konferencí, které zde ještě 
umocnila přítomnost vysokých zástupců 
Evropské komise či vládních představitelů 
ČR v rámci českého předsednictví EU. 

Tematicky pestré panelové diskuse 
umožnily přítomným účastníkům sdílet 
zajímavé zkušenosti z praxe. Díky tomu 
mohli načerpat cenné znalosti z různo-
rodých oblastí, což přispěje k ještě vyšší 
kvalitě poskytovaných služeb sítě téměř 
po celém světě a její připravenosti na 
nepříznivé dění.

Třídenní setkání nabité zajímavými 
prezentacemi a vášnivými diskusemi tak 
potvrdilo nejen výjimečné schopnosti sítě 
v poradenství podnikům během krizových 
období, ale i její odhodlání čelit novým 
výzvám. Výjimkou není ani tým EEN při 
Centru, který je vám vždy k dispozici.

Enterprise Europe Network (EEN) je mezinárodní poradenská síť, kterou 
tvoří přes 3 000 expertů z více než 60 zemí světa. Síť EEN byla zřízena v roce 
2008 Evropskou komisí za účelem podpory a zvýšení konkurenceschopnosti 
zejména malých a středních fi rem, které podnikají v zahraniční či jsou výrazně 
zaměřeny na inovace. Právě podpora a poradenství poskytované těmto 
podnikům je hlavním posláním EEN. Síť je v Česku tvořena 6 partnery, 
mezi něž patří i Centrum pro regionální rozvoj České republiky. EEN je 
podporována Evropskou komisí (Programem pro jednotný trh) a v ČR též 
Ministerstvem průmyslu a obchodu.

EEN

RNDr. Jitka Ryšavá
Vedoucí oddělení; akce, programy a projekty EU pro malé 
a střední podniky, legislativa EU

Bc. Barbora Mudruňková
Odborná asistentka, organizace akcí, správa databází

PhDr. Marie Pavlů
Expert – regionální rozvojový fond, bezpečnost práce, cestovní ruch, akce

Ing. Eva Hrubešová
B2B akce pro fi rmy, mezinárodní databáze nabídek a poptávek, 
fi remní kontakty, vyhledávání zahraničních partnerů pro spolupráci

Mgr. Anna Měrková
Poradenství podnikům, nabídky a poptávky fi rem, evropské programy 
a dotace, TED (veřejné zakázky), ESG (environmental, social, 
governance), digitalizace

225 855 315 
721 578 093

jitka.rysava@crr.cz

225 855 313
barbora.mudrunkova@crr.cz

225 855 316
marie.pavlu@crr.cz

225 855 312
737 114 693

eva.hrubesova@crr.cz

225 855 314
725 037 962

anna.merkova@crr.cz

EEN

Díky poradenství EEN 
může Česko zanechat 
stopu až na Měsíci
Nová síť, nové skutečnosti, 
nový dopad – tak znělo 
motto výroční konference 
Enterprise Europe 
Network (EEN), která se 
uskutečnila v říjnu 2022 
v Praze. Pro poradenskou 
síť se staly klíčovými tématy 
udržitelnost, digitalizace 
a odolnost vůči vnějším 
krizím při právě probíhající 
průmyslové transformaci. 
Ambice však zůstaly stejné 
– například pomoci fi rmám 
k cestě na Měsíc. 

Pět set účastníků z celé Evropy přivítaly 
v Praze na výroční konferenci tóny Smeta-
novy Vltavy, která na úvod rozezněla sál O2 
Universa. EEN si následně v rámci konferen-
ce potvrdila, že má na čem stavět. Potvrzují to 
i úspěchy českých inovativních a ambicióz-
ních fi rem, kterých se jim podařilo dosáhnout 
i díky poradenství odborníků sdružených 
v rámci EEN. 

Jedním z takových příkladů je společnost 
TRL SPACE vyvíjející vesmírné technologie: 
„Naše fi rma si stanovila za cíl se do roku 2030 
dostat na Měsíc. Mise je nazvaná LUGO 
a jejím úkolem je zmapovat podzemí Měsíce 
(pomocí sondy – pozn. redakce),“ řekl Petr 
Kapoun, jednatel společnosti. Podle něj je 
důležitá podpora EEN: „Mohu potvrdit, že 

i skrze síť EEN se do projektu zapojilo už 8 
zemí z našeho regionu a na Měsíci tak nebu-
de pouze česká vlajka. Díky EEN jsme byli 
v roce 2014 schopni zkontaktovat prvního 
klienta v Německu a zahájit tak práci na 
vesmírné misi,“ dodal Petr Kapoun.

Vstup na zahraniční trh 
je nyní snadnější
Hledání inovativních přístupů v kontextu 
současné průmyslové transformace však 
nepředstavovalo jediné stěžejní téma kon-
ference. Ta se intenzivně věnovala i posílení 
jednotného trhu, který Evropské unii pomáhá 
obratněji reagovat na nepříznivé události.

O zlepšování podmínek pro malé a střední 
podniky na jednotném evropském trhu se 
v minulosti zasadil i tým EEN z Centra 
vedený Jitkou Ryšavou, která se např. spolu 
s kolegy z řecké EEN zasloužila o zveřejnění 
pracovních podmínek pro zahraniční fi rmy 
v Řecku v anglickém jazyce. 

Díky iniciativě EEN tak česká fi rma SIDAT 
získala přehled o tamějších právních úpravách 
a může v zemi poskytovat služby ve svém 
oboru (automatizace a řízení procesů). Pod-
niky, které budou chtít v budoucnosti působit 
v Řecku, tak díky tomu snadno získají pře-
hled o všech předpisech a budou mít celkově 
snazší cestu. Právě tento příběh prezentovala 
v rámci panelové diskuse vedoucí oddělení 
EEN v Centru pro regionální rozvoj ČR 
Jitka Ryšavá: 

„Případ SIDATu představuje úspěšnou 
iniciativu zejména s ohledem na skvělou spo-
lupráci v rámci sítě EEN a pozitivní důsledky 
plynoucí pro ostatní rostoucí podniky, kterým 

se tak značně zpřístupnila cesta na řecký trh. 
Není to samozřejmě ojedinělý případ, kdy 
jsme mohli české fi rmě usnadnit působení 
v zahraničí. Malé a střední podniky naše po-
radenství aktivně vyhledávají a jejich zpětná 
vazba je velmi pozitivní. Jsem proto ráda, že 
můžeme ambiciózním fi rmám pomáhat růst 
a že se k nám neustále vracejí.“

Není nad osobní setkání
Kvůli pandemické situaci se poslední dvě 
výroční konference konaly pouze v online či 
hybridní formě a většina zástupců sítě EEN 
se tak na jejich průběhu mohla podílet pouze 
doma u svých obrazovek. Letošní událost 

Ať vám neunikne 
žádná událost

Na výroční konferenci sítě EEN v Praze 
zavítalo přes 500 účastníků z celé Evropy.

Náměstek ministra průmyslu 
Marian Piecha

Sledujte náš web 
a stránky sítě EEN
www.crr.cz/een
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EUS

Pohraniční regiony získají 
na svůj rozvoj téměř 
15 miliard korun
Před sto lety se Češi a Poláci střetli o Těšínsko, dnes je jedním z míst, 
které je skvělým příkladem fungující přeshraniční spolupráce. 
Programy Interreg přispívají už řadu let k rozvoji takových oblastí. 
A stejně tomu bude i v následujících letech díky podpoře ve výši téměř 
15 miliard korun, která zlepší životní úroveň příhraničních oblastí 
a přispěje k boření bariér mezi zeměmi po obou stranách hranic. 
Centrum má tyto programy na starosti už přes 15 let. 

Zajímá vás dění na 
česko-polském pomezí? 

Vydejte se s námi na 
toulky pohraničím 
se stejnojmenným 
podcastem. 

Česko-polský Interreg umí překračovat 
dávné spory i v oblasti Těšínska. Při jeho 
návštěvě můžete například zavítat k řece 
Olši, která tvoří státní hranici. Přivítá vás zde 
muzeum pod širým nebem, které vás provede 
bohatou historií města, budete si moci 
vyzkoušet jazyk našich sousedů s venkovním 
česko-polským slovníkem ve tvaru válce 
a nakonec můžete rozjímat u břehů řeky 
na speciálních lavičkách z rýžových slupek, 
soli a minerálního oleje. To však není vše, 
co vám Těšín může nabídnout. Navštivte ho 
a přesvědčte se sami.

Sousedská spolupráce 
přináší nové příležitosti
Česko-polská spolupráce téměř 14 miliony 
korun přispěla k vytvoření společenského 
prostoru přímo na hranici, který nejen sym-
bolicky spojuje Český Těšín a polský Cieszyn 
znovu v jedno město.

Podobné utužování sousedských vztahů 
a zkvalitňování životních podmínek probíhá 
podél celých hranic a výjimkou není ani ra-
kousko-česká hranice. I zde spolupráce pod-
poruje obnovu a ochranu historicko-kultur-
ního dědictví. Realizované projekty v této 

oblasti nejsou zaměřeny jen na návštěvníky 
regionů, ale mnohdy otevírají příležitosti 
ke společnému pořádání akcí kulturního 
významu také místním komunitám. 

Program rakousko-české spolupráce 
podpořil více než 76 miliony korun re-
konstrukci Želnavského smyku a Schwar-
zenberského plavebního kanálu. Ten měl 
v minulosti zásadní význam, jelikož se po 
něm přepravovalo dřevo ze zdejších lesů 
k Vltavě a po ní přes Prahu až do Němec-
ka. Díky projektu tak ožil kus šumavské 
historie, která začala psát novou kapitolu, 
když se kanál po více než 60 letech dočkal 
opětovného zprovoznění za hojné účasti 
místních obyvatel. Vodní cesta zdejším 
lesníkům navíc poslouží i k zavlažování 
lesních školek.

Programy přeshraniční spolupráce však 
podporují projekty z mnoha oblastí, ať už se 
jedná o ochranu životního prostředí, výzkum či 
vzdělávání. Narazit na ně můžete i v ostatních 
zákoutích země díky bavorsko-české, sasko-
-české a slovensko-české spolupráci.

Pohraničí čeká i v následují-
cích letech štědrá podpora
Programy Interreg má Centrum na starosti 
již od úplného začátku, od roku 2004. 
U všech zastává roli tzv. kontrolora první 
úrovně (FLC – fi rst level control), a velkým 
dílem se tak podílí na férovém čerpání evrop-
ských dotací. Jen od začátku programového 
období 2014–2020 provedli odborníci Centra 
z odboru Evropské územní spolupráce (EÚS) 
kontrolu více než 5 tisíc veřejných zakázek. 

Do konce října 2022 podpořili realizaci 
projektů pro 1 332 českých projektových 
partnerů v celkové hodnotě přesahující 
7 miliard korun, přičemž v současné dobé 
ještě zpracovávají žádosti o platbu ve výši 
dalších zhruba 3,5 miliard.

V uplynulých měsících došlo také ke schvá-
lení programů přeshraniční spolupráce pro 
období 2021–2027. Ty z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR) obdrží téměř 
15 miliard korun. Po celé délce českého 
pohraničí a jeho okolí se tak můžeme těšit na 
pokračování vzájemné spolupráce. 

„Přeshraniční programy odvedly v minulém 
období velký kus práce a díky prokazatelným 
výsledkům mají na čem stavět. Jsem proto 
velmi rád, že schválení nových programů 

Nová promenáda láká k večerním 
procházkám podél řeky Olše.

Součástí těšínského muzea pod širým nebem 
je i unikátní česko-polský slovník.
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proběhlo bez komplikací a že se podařilo 
získat takovou fi nanční alokaci. Díky tomu 
se v Centru budeme moci nadále podílet 
na rozvoji příhraničních regionů a už teď 
se na to velice těšíme,“ říká ředitel odboru 
EÚS Jiří Jansa k zahájení nového progra-
mového období.

Zkušenosti odborníků z Centra tak i v ná-
sledujících letech přispějí k realizaci mno-
ha povedených projektů, a tím i ke zvýšení 
kvality života obyvatel v pohraničí.

Podpora klíčových oblas-
tí zajistí všestranný rozvoj 
regionů
Programy se nebudou soustřeďovat pouze 
na obnovu historicky hodnotných památek 
a ochranu společného dědictví. Mezi jejich 
prioritami fi guruje také již zmíněná oblast 
výzkumu, vzdělávání, podpora krajinných 
opatření proti klimatickým změnám či 
ochrana životního prostředí. Největší 
část peněz zamíří na kulturu a udržitelný 
cestovní ruch. Pozornost bude věnována 
také efektivnější správě všech programů, 
které tak i v nadcházejících letech zajistí 
komplexní rozvoj regionů. Nově může 
příspěvek z EFRR činit až 80 % celkové 
ceny projektu.

Příjem projektových žádostí většina pro-
gramů zahájí na přelomu roku 2022–2023. 
V rámci bavorsko-českého je však můžete 
podávat již od září. Sledujte náš web 
a stránky jednotlivých programů, ať vám 
neunikne žádné dění v pohraničí. 

Schwarzenberský plavební kanál 
s Želnavským smykem je významnou 
šumavskou technickou památkou Evropská územní spolupráce je zaměřena na regionální a lokální projekty 

s přeshraničním, nadnárodním i meziregionálním dopadem. Při jejich 
hodnocení a výběru hraje hlavní roli přeshraniční efekt. Díky bohatým 
zkušenostem odborníků z Centra a Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
dochází k realizaci projektů, které přispívají ke zlepšení životních podmínek, 
udržitelnému rozvoji životního prostředí a regionálnímu rozvoji.

V nadcházejícím období 2021–2027 bude mít EÚS při Centru na starost 
celkem 5 programů přeshraniční spolupráce a 4 programy nadnárodní 
a meziregionální spolupráce. 

Mgr. Jiří Jansa
ředitel odboru Evropské 
územní spolupráce

225 855 309 
724 249 062
jiri.jansa@crr.cz

crr.cz/eusEÚS

Programy přeshraniční spolupráce
2021–2027

předpokládané 
vyhlášení výzev:

leden 2023

fi nanční alokace EFRR: 
152 364 968 € SASKO

–
 ČESKO

předpokládané vyhlášení výzev: 
začátek roku 2023

fi nanční alokace z EFRR: 
86 821 148 €

RAKOUSKO
–

 ČESKO

fi nanční alokace z EFRR: 
178 870 508 €

předpokládané 
vyhlášení výzev: 

konec roku 2022

ČESKO
–

 POLSKO předpokládané 
vyhlášení výzev: 
v přípravě

fi nanční alokace z EFRR: 
85 323 597 €SLOVENSKO

–
ČESKO

vyhlášení výzev: 
září 2022

fi nanční alokace z EFRR: 
99 100 000 €BAVORSKO

–
ČESKO

Centrum během podzimu uspořádalo celkem 
3 semináře pro příjemce z IROP v rámci 
seriálu IROP ZAKÁZKY TOUR. Naplněné 
sály i pozitivní ohlasy účastníků svědčí o tom, 
že veřejné zakázky jsou žádaným tématem 
a že naši odborníci mají díky dlouholeté 
praxi know-how, o které je velký zájem. 
Účastníky seminářů seznámili s nejčastějšími 
chybami při zadávání veřejných zakázek 
a poskytli jim cenné rady, jak celým procesem 
projít co nejefektivněji. 

Série seminářů IROP ZAKÁZKY TOUR 
bude pokračovat i na jaře 2023, kdy se před-
staví ve všech krajských městech. Sledujte 
proto náš web a kalendář akcí a nenechte si 
ujít žádnou událost ve svém regionu.

Tým Enterprise Europe Network (EEN) 
při Centru uspořádal během podzimu 
řadu mezinárodních misí a B2B akcí pro 
podnikatele, kteří na nich mohou navázat 
nové kontakty a získat nové příležitosti 
pro růst svých fi rem. 

Výjimkou nebyla ani B2B jednání 
v rámci říjnové konference pro fi rmy 
z automobilového průmyslu CEE 
Automotive Supply Chain 2022, kterou 
poradenská síť spoluorganizovala. O jejím 
úspěšném průběhu svědčí nejen více než 
500 uskutečněných obchodních jednání, 
ale také přítomnost velkých hráčů 
z odvětví, jako je Škoda Auto, Jaguar, 
Kia, Volvo či Toyota. Zajímavé přednášky 
a panelové diskuse odborníků k aktuální 
situaci v odvětví si do Žiliny přijelo vy-
slechnout více než 300 zástupců fi rem.

Přes 500 studentů oslovil tým Centra na 
veletrhu pracovních příležitostí JOB FAIR, 
který uspořádala Vysoká škola ekonomická 
v Praze. Začít pracovat právě v Centru je 
skvělým odrazovým můstkem ke kariéře i pro 
studenty ekonomických škol. Podle reakcí 
patřilo právě Centrum pro regionální rozvoj 
k nejatraktivnějším vystavovatelům, byť kon-
kurence byla pochopitelně obrovská. 

„Studenti byli nadšení a měli zájem i o stáže 
v Centru. Účast na takovéto akci byl rozhod-
ně krok správným směrem pro naše zviditel-
nění jako atraktivního zaměstnavatele a zís-
kání nových kolegů,“ zhodnotila zapojení 
Centra na JOB FAIR Bozhena Laptiychuk, 
která se spolu s dalšími kolegy z personální-
ho oddělení podílela na úspěšné prezentaci.

Semináře Centra 
k veřejným 
zakázkám budou 
pokračovat

B2B jednání 
pořádaná EEN 
přilákala i velké 
hráče na trhu

Centrum jako 
atraktivní 
zaměstnavatel na 
veletrhu JOB FAIR

VE ZKRATCE
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Příběhy našich projektů – prohlédněte si 
úspěšně realizované projekty IROP

www.regionynasbavi.cz

Zlepšujeme život 
v regionech


