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úvodem nám dovolte Vám popřát hod-
ně zdraví, štěstí a  osobních a  pracovních 
úspěchů v  roce 2018. Už nyní můžeme říct, 
že uplynulý rok byl pro Centrum úspěšný. 
Mimo jiné se nám podařilo přijmout téměř 
200 nových kolegů, kteří pomohou hladkému 
průběhu Integrovaného regionálního ope-
račního programu a dalších programů, které 
má Centrum na starosti. Více informací si 
můžete přečíst na protější straně v rozhovo-
ru s generálním ředitelem Centra Zdeňkem 
Vašákem.

Centrum v roce 2017 také poprvé uspořáda-
lo sérii výročních konferencí, které měly za 
cíl přiblížit činnost naší organizace v regio-
nech – na fotografie z  konferencí se může-
te podívat na straně 11. Pokud jste se této 
akce nezúčastnili, doufáme, že se na některé 
z konferencí potkáme třeba v roce 2018. 

S koncem roku jsme se také ohlédli za pro-
gramy příhraniční spolupráce (str. 13–14) 
a prací kolegů z oddělení Enterprise Europe 
Network (str. 15). 

Jako vždy vám přejeme příjemné počtení. 
Vaše náměty a  připomínky k  newsletteru 
rádi uvítáme na redakčním e-mailu.

Vaše redakce

Jaké byly hlavní 
úkoly Centra pro 
rok 2017?

Společným cílem 
všech zaměstnanců 
Centra je na pro-
fesionální úrovni 
zprostředkovávat 
vztah mezi posky-
tovatelem dotace 
a  žadatelem – pří-
jemcem dotace. 
V  roce 2017 jsme 

se zaměřili na vytváření dostatečné a  kvalit-
ní personální kapacity a  vhodného pracovního 
prostředí pro řádný chod úřadu; dále na plnění 
delegovaných činností a  na pozitivní motivaci 
zaměstnanců Centra, která ovlivňuje jejich vý-
kon práce. Naším úkolem bylo i posílení Centra 
v rámci veřejné správy. 

Podařilo se tyto úkoly splnit?

Některé úkoly směřovaly ke konci roku 2017, a tak 
konečné vyhodnocení proběhne na začátku roku 
2018. Jejich plnění však bylo sledováno průběžně 
a tak už teď můžeme konstatovat, že většina je již 
splněna. Pokud mám zmínit ty nejdůležitější, tak 
musím uvést nábor nových zaměstnanců. V roce 
2017 se podařilo přijmout bezmála 200 nových 
kolegů. Celkový počet zaměstnanců Centra tak 
překročil hranici 500 zaměstnanců. Díky tomu-
to náboru a rychlému, kvalitnímu a efektivnímu 
zaškolení se daří stále lépe a efektivněji zajišťovat 
i výkon činností svěřených Centru. Zároveň sou-
běžně pracujeme na neustálé zvyšovaní motivace 
zaměstnanců a zlepšování pracovního prostředí. 
Také bych rád zmínil, že se nám velmi úspěšně 
podařilo projít auditem ISO 9001 a získat tak cer-
tifikát vyšší normy 9001 : 2015.

Vážení čtenáři,

Úvodní slovoIROP semináře

Výroční konference 

Evropská územní 
spolupráce
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Společné cíle se nám daří plnit
Centrum má za sebou úspěšný rok, kdy se podařilo přijmout skoro 
200 nových zaměstnanců, získat certifikát kvality vyšší normy nebo 
uspořádat úspěšné konference. Více nám přiblížil Zdeněk Vašák, 
generální ředitel Centra. 

Zmínil byste ještě nějaké další úspěchy? 

V oblasti komunikace s žadateli a veřejností vní-
mám jako velký úspěch výbornou realizaci výroč-
ní konference programu Interreg V  – A  Česká 
republika – Polská republika v Istebně, která byla 
doplněna i česko-polským Během přátelství. Stej-
ně tak velmi pozitivně hodnotím realizaci Výroč-
ních konferencí Centra v jednotlivých regionech 
soudržnosti, ve kterých jsou prezentovány aktuál-
ní informace z  Integrovaného regionálního ope-
račního programu i  programů Evropské územní 
spolupráce.

Co Centrum čeká v roce 2018?

V roce 2018 se budeme snažit co nejdříve obsadit 
zbývající volná místa. Dále na základě získaných 
zkušeností zjednodušovat a zefektivňovat pracov-
ní postupy tak, aby se zrychlila a zjednodušila ad-
ministrace a kontrola projektů a žádostí o platbu. 
Na konci roku 2018 bude nezbytné naplnit pra-
vidlo N+3 a výkonnostní milníky v realizovaných 
operačních programech. K  naplnění tohoto cíle 
budou zcela jednoznačně směřovat hlavní aktivi-
ty Centra pro rok 2018. Určitě budeme dále po-
kračovat i v úspěšných aktivitách zaměřených na 
propagaci a publicitu programů. 

Co byste do nového roku popřál čtenářům?

Zaměstnancům Centra bych chtěl zcela určitě po-
děkovat za práci, kterou odvádí. I když nejde vždy 
vše přesně podle našich představ, tak je zpětně vi-
dět velký díl kvalitně odvedené práce. Žadatelům 
a příjemcům bych chtěl poděkovat za kvalitní práci 
v podobě předložených a  realizovaných projektů. 
Partnerům Centra bych rád poděkoval za dobrou 
spolupráci. Centru bych pak chtěl popřát, aby se 
nám dařilo i v roce 2018 naplňovat naši vizi - být 
„zkušený a spolehlivý partner pro váš region“.

Ohlížíme se za akcemi Centra

Podívejte se na fotografie ze 
série podzimních konferencí

Aktuální stav programů



Nejvíce doporučených projektů patří do oblas-
ti energetických úspor v  bytových domech (tzv. 
„zateplování“) - Centrum z  více než jednoho ti-
síce doposud podaných žádostí o  dotaci zatím 
doporučilo k financování celkem 676 za více než 
1,3 mld. Kč (čísla jsou aktuální k 1. 12. 2017). 
Sto třicet pět projektů už bylo realizováno, šede-
sát pět projektů bylo proplaceno. 

Nejvyšší finanční objem mají doporučené pro-
jekty ve výzvě „Zvýšení kvality návazné péče“, 
která se zaměřuje na pořízení a modernizaci pří-
strojového vybavení, zdravotnických prostředků, 
technologií a  dalšího vybavení pro poskytování 
návazné zdravotní péče. Centrum doporučilo 
k poskytnutí dotace z této výzvy pro 115 projektů 
v  celkové hodnotě 6,5 miliardy Kč. Čtyřicet pět 
projektů za 2,1 miliardy korun je ovšem nad fi-
nanční alokací výzvy a jsou zařazeny na seznamu 
náhradních projektů. 

Vedle projektu, zajišťujícího chod programu IROP 
je dosud největším doporučeným projektem 
„Připravenost Hasičského záchranného sboru 
České republiky k řešení a řízení rizik způsobených 
změnou klimatu“, kde příspěvek z IROPu činí více 
než 600 milionů korun. Jedná se o důležitý projekt, 
řešící stále častější mimořádné události způsobené 
změnou klimatu (sucho, masivní námrazy, orkány, 
povodně apod.). Právě Hasičský záchranný sbor je 
útvarem, který u těchto událostí primárně zasahu-
je. Díky finanční podpoře z IROP požárníci pořídí 
specializovanou techniku a  majetek, které umístí 
do více než sedmdesáti ohrožených území.

Centrum uspořádalo celkem 33 seminářů pro 
žadatele, kterých se zúčastnilo 603 osob. Semi-
náře byly realizovány územními odbory IROP ve 
všech krajích České republiky. Semináře se konaly 
vždy v souvislosti s vyhlášením nové výzvy IROP 
(v roce 2017 vyhlášeno 9 výzev). Tento druh se-
minářů zároveň poskytoval i  informace ke všem 
vyhlášeným výzvám IROP (Centrum během roku 
2017 administrovalo 77 výzev). Pro velký zájem 
byly semináře k některým výzvám (např. energe-
tické úspory, polyfunkční komunitní centra a dal-
ší) realizovány opakovaně. 

Další druhy seminářů byly určeny pro příjem-
ce. Uskutečnilo se jich 53 a  zúčastnilo se jich 
1269 osob. Cílem seminářů, které se uskutečnily 
ve všech krajích, bylo příjemce seznámit s postu-
pem při zpracování a  předkládání změn v  pro-
jektu, popsat nejběžnější typy změn a upozornit 
na nejčastější pochybení při zpracování Žádosti 

Mezi zajímavé projekty, které mají za cíl revitali-
zaci vybraných kulturních památek, patří napří-
klad obnova hradu Kost, Vlašského dvora v Kutné 
Hoře nebo známých kostelů Broumovska. Nové-
ho vybavení (velkokapacitní cisterny, hasičské 
vozy apod.) pro hasičské sbory – včetně těch dob-
rovolných – se dočká řada menších obcí. Rozvoji 
regionů také pomohou projekty výstavby nových 
přestupních terminálů, knihoven a muzeí, rozvoj 
komunitních center, sociálních služeb a  podni-
kání nebo podpora nízkoemisní dopravy. Úplný 
přehled doporučených a  podpořených projektů 
lze nalézt na stránkách www.dotaceEU.cz. Pozn. 
redakce: Představení vybraných projektů nalezne-
te na str. 6 a 7 tohoto newsletteru.

Specialisté Centra pro regionální rozvoj dokončili 
hodnocení již u  dvaceti šesti široce zaměřených 
výzev IROP. U padesáti dvou výzev stále hodno-
cení probíhá.

Centrum doporučilo více než 3200 projektů k obdržení finančního 
příspěvku z  Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se 
o široce zaměřené projekty, podporující zlepšení života v českých regionech. 
Zahrnují například revitalizaci kulturních památek a  silnic, zefektivnění 
zdravotnické péče nebo nové technické vybavení hasičských složek státu. 
Celkový finanční objem příspěvku EU přesahuje 49 miliard korun.

Centrum pro regionální rozvoj v  průběhu roku 2017 organizovalo 
řadu seminářů, ať už pro příjemce nebo semináře zaměřené na nově 
vyhlášené výzvy. Celkem se jednalo o 86 seminářů, kterých se zúčastnilo 
téměř 1900 zájemců. 

Přes tři tisíce projektů získá 
dotace z IROP

Ohlédnutí za akcemi 
pořádanými Centrem
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o změnu. Tyto semináře byly celkově velmi úspěš-
né a konaly se proto opakovaně. 

Ze všech seminářů byla pořizována zpětná vazba 
prostřednictvím dotazníků; zpětná vazba hodno-
tila kvalitu prezentace, přínos informací a  byla 
hodnocena také celková spokojenost. Dosavad-
ní realizované semináře pořádané Centrem byly 
průměrně hodnoceny známkou 1,35 (na stupnici 
známek 1-5; přičemž nejhůře hodnocený seminář 
obdržel známku 1,73 bodu). 

Navíc se uskutečnily konzultační dny IROP 
(konzultační dny byly realizovány na příslušném 
územním odboru IROP a žadatelům bylo umož-
něno konzultovat se specialisty Centra připravo-
vané projektové záměry) a tematické workshopy, 
které byly zaměřeny na určitou aktivitu nebo 
specifický cíl IROP; případně se věnovaly urči-
té fázi administrace (např. Žádostem o  platbu), 
nebo projektům z integrovaných nástrojů.

Na podzim bylo také realizováno sedm Výroč-
ních konferencí IROP. Ty se uskutečnily na 
úrovni NUTS II (tedy v  regionu soudržnosti). 
Tyto konference mají za cíl prezentovat Centrum 
v  daném území a  umožnit navázání užší spolu-
práce a  komunikace územních odborů IROP se 
strategickými partnery v území. 

Vstup na všechny výše uvedené akce byl zdarma, 
pouze bylo nutné zaregistrovat svou účast. 

5

Centrum pro regionální rozvoj plánuje řadu 
seminářů i na rok 2018. Pro více informací 
sledujte Kalendář akcí na www.crr.cz. 



Integrovaný regionální operační program podpořil řadu velkých 
i menších projektů, které podporují život i konkurenceschopnost českých 
a moravských regionů. Nejedná se pouze o obří projekty, IROP podporuje 
i projekty zdánlivě malé, ale pro život místních obyvatel zásadní. V tomto 
čísle newsletteru přinášíme čtenářům ukázky dokončených projektů od 
nového vybavení pro hasičské sbory po cyklostezky.

Představujeme dokončené 
projekty v IROP

6

Žadatel
Město Rychnov nad Kněžnou

Výzva
24. výzva – Výstavba a modernizace přestupních terminálů

Výše dotace z IROP
18 144 915,87 Kč

Popis projektu
Projekt řeší výstavbu přestupního terminálu v Rychnově 
nad Kněžnou, jehož realizace má za cíl zvýšení podílu udr-
žitelných forem dopravy. Nový přestupní terminál navazuje 
na stávající vlakovou stanici a umožňuje tak rychlý, plynulý 
a především bezpečný přestup mezi různými formami do-
pravy, a to jak veřejné hromadné dopravy, tak individuální 
automobilové dopravy, cyklodopravy a pěší dopravy. 

Žadatel
Jihočeský kraj

Výzva
1. výzva – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy 

Výše dotace z IROP
17 222 046,26 Kč

Popis projektu
Díky projektu se modernizoval most ev. č. 135-008 přes Be-
chyňský potok a po něm procházejícího úseku komunikace 
II/135 v délce 75 metrů. Most bylo nutné modernizovat 
kvůli špatnému technickému stavu a snížené bezpečnosti 
dopravy. Zchátralý most byl zdemolizován a na jeho místě 
byl postaven most nový. Stavba se nachází v intravilánu 
obce Vlastiboř a její význam spočívá především v propojení 
měst Soběslav, Bechyně a přilehlých regionů.

Žadatel
Stavební bytové družstvo Semily

Výzva
16. výzva – Energetické úspory v bytových domech

Výše dotace z IROP
1 767 170,29 Kč

Popis projektu
Předmětem projektu bylo zateplení bytového domu 
s šesti bytovými jednotkami v Bystré nad Jizerou. To spo-
čívalo v zateplení fasády, střešní konstrukce (na podlaze 
půdy), zateplení stropů (stropní konstrukce ve sklepních 
prostorech) a výměně výplní otvorů. Hlavním cílem 
projektu bylo snížení energetické náročnosti celého 
třípodlažního domu.

Žadatel
Obec Čeperka

Výzva
19. výzva – Technika pro IZS

Výše dotace z IROP
8 196 800,00 Kč

Popis projektu
Cílem projektu bylo posílit vybavení JSDH Čeperka tech-
nikou, která pomůže řešit mimořádné události způsobené 
extrémním suchem. Žadatelem projektu je obec Čeperka, 
která se nachází ve správním území ORP Pardubice. 
Toto území je charakteristické právě zvýšeným rizikem 
mimořádných událostí způsobených suchem a haváriemi 
nebezpečných látek. 

Žadatel
Obec Chodov

Výzva
19. výzva – Technika pro IZS

Výše dotace z IROP
1 653 129,03 Kč

Popis projektu
Projekt řešil problém nedostatečného a zastaralého vyba-
vení SDH JPO III Chodov hasičskou technikou pro hlavní 
aktivitu pořízení majetku. Konkrétně se jednalo o pořízení 
dopravního automobilu s hasičským přívěsem, který má 
odstraňovat následky nadprůměrných sněhových srážek 
a masivních námraz. 

Dopravní a přestupní terminál Rychnov 
nad Kněžnou

Most ev. č. 135-008 Vlastiboř

Zateplení bytového domu Bystrá nad 
Jizerou č. p. 58

Nákup velkokapacitní požární cisterny 
na dopravu vody

Vybavení SDH JPO III obce Chodov 
hasičskou technikou

Labská cyklostezka, úsek  
Čelákovice - Lázně Toušeň

Žadatel
Středočeský kraj

Výzva
18. výzva – Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Výše dotace z IROP
18 144 915,87 Kč

Popis projektu
Cílem projektu bylo vybudovat novou část Labské cyklo-
stezky v úseku Čelákovice - Lázně Toušeň v délce 1,43 km 
s adekvátní doprovodnou infrastrukturou. Realizací 
projektu se zatraktivnila stávající stezka a došlo ke zvýšení 
počtu místních obyvatel a obyvatel okolních obcí, kteří se 
mohou pomocí kol bezpečně dopravovat za zaměstnáním, 
službami a vzděláním.



Praha

Plzeň

Karlovy Vary

Ústí nad Labem

České Budějovice

Liberec

Pardubice

Jihlava
Olomouc

Zlín

Ostrava

Brno

Územní odbor IROP 
pro Pardubický kraj
 nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice

	 iroppardubicky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Královéhradecký kraj
 Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové

	 iropkralovehradecky@crr.cz

Oddělení hodnocení 
projektů OSS
 U Nákladového nádraží 3144/4, 

130 00 Praha 3

	 iroposs@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Moravskoslezský kraj
 30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava

	 iropmoravskoslezsky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Olomoucký kraj
 Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc 

	 iropolomoucky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Zlínský kraj
 J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín

	 iropzlinsky@crr.cz 

Územní odbor IROP 
pro Jihomoravský kraj
 Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno

	 iropjihomoravsky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Kraj Vysočina
 Brněnská 2806/71, 586 01 Jihlava

	 iropvysocina@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Středočeský kraj
 U Nákladového nádraží 

3144/4, 130 00 Praha 3

	 iropstredocesky@crr.cz

Územní odbor IROP 
pro Jihočeský kraj
 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



Společným tématem výročních konferencí bylo 
představení činnosti pracovišť Centra v regionech, 
prezentace dosažených výsledků a aktuálního stavu 
v  programech zajišťovaných Centrem – zejména 
Integrovaný regionální operační program (IROP) 
a Cíl 2 Evropská územní spolupráce, a to za účasti 

významných regionálních partnerů. Konference 
proběhly na území rozděleném na úrovni NUTS 
II - územních statistických jednotek, tzv. regionů. 

Fotografie z konferencí najdete na protější straně.

Centrum pro regionální rozvoj na přelomu listopadu a  prosince 
uspořádalo sérii výročních konferencí, které proběhly ve všech 
českých regionech ve vybraných krajských městech (Brno, Hradec 
Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem). Celkem se 
jednalo o sedm samostatných akcí zaštítěných příslušnými krajskými 
odbory Centra. 
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Ohlédnutí 
za konferencemi Centra
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Město konání Region NUTS II

Ostrava Moravskoslezsko - Moravskoslezský kraj

Brno Jihovýchod – Vysočina a Jihomoravský kraj

Hradec Králové Severovýchod – Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj

Ústí nad Labem Severozápad – Karlovarský, Ústecký kraj

Plzeň Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj

Olomouc Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj

Praha Praha a Střední Čechy
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Centrum sklářského umění Huť František v Sázavě přivítalo 24. října 2017 
účastníky Výroční konference IROP – „Kulturní dědictví ze strukturálních 
fondů“, která se konala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Pozváni byli představitelé veřejného života z řad obcí, měst a ministerstev 
i vlastníci kulturních památek, zástupci místních akčních skupin (MAS) 
a  odborná veřejnost. Seznámit se mohli s  připravovanými projekty 
k  zachování, rozvoji a  ochraně kulturního dědictví prostřednictvím 
IROP v období 2014 – 2020. Prezentovány byly i již úspěšně realizované 
a oceněné projekty z předchozího programového období (IOP).

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je zapojeno do administrace 
celkem osmi programů v rámci Cíle 2 - Evropská územní spolupráce. 
V roce 2017 běžely naplno všechny operační programy, ale každý z nich 
má jiné tempo realizace a nachází se v trochu odlišné situaci. 

Výroční konference IROP 
v Sázavě se věnovala českému 
kulturnímu dědictví

Na úvod konference se účastníci stručně sezná-
mili se současným stavem IROP nejen v  oblasti 
památek, ale i  ostatních částí programu, ve kte-
rém bylo vyhlášeno už 77 výzev (v  současnosti 
se realizuje více než 2300 projektů spolufinanco-
vaných z  programu). Dále ředitel odboru řízení 
operačních programů Rostislav Mazal obrátil po-
zornost přímo k památkám. Uvedl nejzajímavější 
podpořené projekty, mezi které například patří 
obnova národní kulturní památky Horní zámek 
Vimperk (alokace 92 mil. Kč), revitalizace Kated-
rály sv. Bartoloměje v Plzni (alokace 87 mil. Kč) 
nebo Záchrana ohrožených historických knižních 
fondů Studijní a  vědecké knihovny Plzeňského 
kraje (alokace 18 mil. Kč). 

Dopolední program konference dále doplnilo se-
známení účastníků s  projektem Czechiana (Mi-
nisterstvo kultury ČR) a praktické postřehy z ad-
ministrace veřejných zakázek, které se realizovaly 
v rámci projektů IROP. Ty prezentoval zástupce 
Centra pro regionální rozvoj Ivo Lukš.

Odpoledne věnovali hosté konference prezenta-
cím úspěšných projektů v minulém programovém 
obdob (např. Centrum sklářského umění, které 
hostilo konferenci, Hospitál Kuks, NKP Vítkovice 
nebo revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli).

Přeshraniční spolupráce 
Sasko – Česká republika

Nejdále s  realizací programu je program na 
naší severozápadní hranici se Svobodným stá-
tem Sasko, kde bylo v  letošním roce dosaženo 
schválení projektů za více než 90 % alokace. 
Saský program je nejdále z hlediska proplácení 
finančních prostředků, kontrola realizovaných 
výdajů běží a běžela po celý rok 2017 na straně 
Centra zcela naplno. Aktuálně na Centru admi-
nistrujeme 168 projektových partnerů a  bylo 
ukončeno více než 200 kontrol. 

Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 

Druhý operační program s  německým sou-
sedem byl sice jako první schválen ze strany 

Závěr konference patřil aktuálním projektům 
podpořeným v IROP – pevnosti Dobrošov, hradu 
Kost, Mariánskému komplexu ve Staré Boleslavi, 
Mederovu domu v Žatci a dalším. Po prezentacích 
se rozproudila diskuse, ve které vedle odborných 
dotazů padly návrhy na uspořádání dalších setkání 
například ve formě workshopů, které by byly ur-
čeny pro žadatele o dotace a odbornou veřejnost.

Po skončení konference byla pro zájemce uspořá-
dána komentovaná prohlídka revitalizovanou Hutí 
František, dnešním Centrem sklářského umění. 
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Evropské komise, ale realizace se rozbíhala 
pomaleji. O  program je zájem a  doposud bylo 
schváleno 111 projektů za více než 75 % aloka-
ce. Kontrola realizovaných výdajů se však ro-
zeběhla po nastavení všech procedur v  rámci 
monitorovacího systému a potřebné dokumen-
tace až v polovině roku 2017, takže jsou za námi 
teprve první desítky kontrol na úrovni českých 
partnerů. 

Interreg V-A Česká republika – Polsko

Největší z  přeshraničních programů je z  po-
zice Centra důležitý zapojením Společného 
sekretariátu v  Olomouci, který v  letošním 
roce mimo jiné organizoval tři Monitorova-
cí výbory, kterým vždy předcházel na stra-
ně sekretariátu příjem projektových záměrů 

Evropská 
územní  
spolupráce 
v roce 2017



15Co se dělo v Enterprise 
Europe Network (EEN) 
v roce 2017

Zapojení Centra do velké rodiny hostitelských organizací pracovišť EEN, 
největší světové poradenské sítě, určené hlavně pro malé a střední pod-
niky, nám dává na jedné straně povinnost poskytovat určité standardní 
služby, na straně druhé ale i možnost využívat vlastní odborníky k po-
skytování vysoce kvalitních specifických poradenských služeb. 

Naše pracoviště EEN je jediným odborníkem na 
problematiku jednotného trhu v  rámci českého 
konsorcia šesti EEN. Proto je i  největší část po-
radenských služeb a  zpracovaných dotazů od 
klientů právě z  této oblasti. Dotazy z oblasti vy-
sílání pracovníků a  poskytování přeshraničních 
služeb, financování ze zdrojů EU, pravidel veřej-
ných zakázek nebo ochrany duševního vlastnictví 
v rámci EU jsou u nás nejčastěji řešené. V případě 
některých dotazů z jiné oblasti se ale obracíme na 
kolegy – odborníky z ostatních EEN, a  to nejen 
z těch šesti pracovišť v ČR, ale i z dalších 60 ze-
mích světa. 

V roce 2017 EEN pokračovalo ve vzdělávání kli-
entů. Na téma vysílání pracovníků jsme uspo-
řádali šest seminářů (některé s  partnery mimo 
Prahu). S poskytováním služeb v zahraničí souvisí 
i  otázka správného pochopení a  účtování DPH, 
což bylo téma dalšího velice úspěšného semináře. 

Časté jsou i dotazy na finance – kde najít vhodné 
finance pro konkrétní projekt, jak projekt připra-
vit, a na co si dát pozor při jeho realizaci. Letos 
jsme proto uspořádali dva semináře na toto téma. 

Ke standardizovaným službám sítě EEN patří vy-
hledávání zahraničních partnerů pro české firmy 
a služby, které firmám mohou jejich vstup na nové 
trhy usnadnit. Pro tento účel pořádá síť EEN de-
sítky tzv. matchmakingových akcí po celém světě, 
kdy si přihlášené firmy z  daného oboru předem 
vybírají, s kým budou chtít jednat a pak mají mož-
nost dle předem připraveného harmonogramu 

se s  nimi osobně setkat. EEN při Centru nejen 
umožňuje se takových akcí zúčastnit, ale letos již 
popáté pořádalo takovou akci samo – Matchma-
king Business Meetings - při veletrhu FOR ARCH 
v  září v  Praze. Hlavním partnerem bylo EEN 
z  Řemeslné komory v  Drážďanech, ale i  několik 
dalších pracovišť EEN z jiných zemí. Zaregistro-
valo se 83 účastníků, partnery pro jednání našlo 
61 firem, z  toho 32 českých a  29 zahraničních. 
90 jednání hodnotili sami účastníci jako perspek-
tivní pro navázání spolupráce. Na organizaci se 
podíleli i další pracovníci Centra. 

K nejvýznamnějším letošním aktivitám EEN patří 
aktualizace a doplnění naší brožury „Jak správně 
přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracov-
níky“. Aktualizovaná příručka reaguje i na novin-
ky, které v poslední době vešly v platnost. Publika-
ce popisuje pravidla a podmínky pro přeshraniční 
poskytování služeb a  pro ohlašovací procedury 
s  tím spojené včetně novinek a  výhledu do bu-
doucnosti, věnuje se i daňovým otázkám či pro-
blematice sociálního a zdravotního pojištění. Její 
předností je velké množství konkrétních příkladů, 
na nichž je ukázáno správné řešení pro firmy. Více 
podrobností naleznete na stránkách www.crr.cz 
v sekci Podpora podnikání/Publikace-příručky.

Síť je financována z evropského rámcového pro-
gramu COSME a v ČR kofinancována MPO. 

Marie Pavlů, 
vedoucí odd. Enteprise Europe Network
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a  projektových žádostí a  organizace a  zajiš-
tění panelu expertů. Celkově polský program 
má schváleno projektů za cca 77 % alokace. 
O  program je ze strany žadatelů velký zájem, 
zejména o prioritní osu 2 – Rozvoj potenciálu 
přírodních a  kulturních zdrojů. Menší zájem 
je o  Vzdělávání a  podporu kvalifikace. Kont-
roly výdajů ze strany Centra na úrovni českých 
partnerů a žádostí o platbu probíhají přibližně 
od 2. čtvrtletí 2017.

Interreg V-A Rakousko - Česká republika

V  roce 2017 proběhly na rakousko-českém pro-
gramu dva Monitorovací výbory. Pro žadatele je 
tu ještě poměrně velký prostor pro podávání žá-
dostí o podporu – schváleno bylo celkem 33 pro-
jektů za necelých 37 % alokace. Od loňského roku 
pod Centrum patří i česká část společného sekre-
tariátu se sídlem v Brně, který organizoval v září 
mimo jiné zajímavý a úspěšný EC Day u projekto-
vých parterů. 

Interreg V-A Slovenská republika – Česká re-
publika 

Přeshraniční program s našimi východními sou-
sedy se rozbíhá ze všech nejpomaleji. V roce 2017 
již byly schváleny první projektové žádosti, ale do-
posud nebyl celý systém implementace zprovoz-
něn, aby bylo možné realizovat kontrolu výdajů. 
Slovenský program má sice schváleno 71 projektů 
za téměř 40 % alokace, proplaceno ještě bohužel 
nebylo nic. 

Nadnárodní a meziregionální spolupráce 
Programy Central Europe, Interreg Europe i Da-
nube běží již zcela naplno a v Centru už po celý 
rok probíhaly kontroly českých projektových 
partnerů. Z důvodu velkého počtu partnerů bylo 
do administrace kromě oddělení Severovýchod 
a Moravskoslezsko zapojeno v polovině roku i od-
dělení Jihovýchod. Celkem v  těchto programech 
doposud administrujeme 145 partnerů.

Společný sekretariát v Olomouci v říjnu uspořádal česko-polský Běh přátelství (Bieg Przyjaźni Interreg).
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Návštěva studentů Centra
Pražskou centrálu Centra pro regionální rozvoj 
v listopadu navštívilo dvacet studentů regionál-
ního rozvoje a veřejné správy z Univerzity J. E. 
Purkyně v  Ústí nad Labem. Specialisté Centra 
studenty seznámili například s životním cyklem 

projektů IROP nebo s  každodenní prací v  naší 
organizaci. Návštěvníky také čekala exkurze po 
odděleních monitoringu, kontroly a  metodiky. 
Děkujeme studentům za příjemnou návštěvu 
i kolegům, kteří akci organizačně zajistili.


