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rok 2015 znamenal pro Centrum pro regionál-
ní rozvoj České republiky začátek velkých změn, 
které pokračují i v roce letošním. Proto i my jsme 
se rozhodli pozměnit formát našeho časopisu 
Včera, dnes a zítra a přinést vám nový, moderní 
newsletter se zajímavým obsahem a  výraznou 
grafikou. Naším přáním je přinášet důležité 
informace v  podobě, která se vám bude líbit 
a snadno číst. 

Pozice Centra je od června 2015 posílena tím, 
že jsme nově státní příspěvkovou organizací 
zřízenou zákonem, konkrétně novelou zákona 
o  podpoře regionálního rozvoje. K  této změně 
došlo zejména proto, že jsme hlavním zprostřed-
kujícím subjektem Integrovaného regionálního 
operačního programu, což s sebou přináší mno-
ho nových úkolů a  odpovědností. IROP nabízí 
v následujících letech k čerpání příjemcům cel-
kem 4,6 miliardy eur. Program je obsahově velmi 
různorodý, je určený širokému spektru příjemců 
a očekává se podání přibližně 16 000 projekto-
vých žádostí. I proto jsme v tomto čísle newsle-
tteru věnovali programu IROP největší prostor.

Doufáme, že vám následující stránky přinesou 
řadu praktických informací a  čtením našeho 
newsletteru strávíte příjemný čas. Vaše náměty 
a připomínky k newsletteru rádi uvítáme na re-
dakčním emailu.

Vaše redakce

Vážení čtenáři,

Úvodní slovoIROP
Představujeme 

Integrovaný regionální 
operační program

Přijďte si pro rady a informace 
k programu IROP

Najděte odborníky ve 
vašem kraji

IROP semináře

Kontakty
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Nedávno jsme se rozloučili s rokem 2015.  
Co Centru přinesl? 

Klíčovou změnou bylo rozhodnutí, že Centrum 
bude hlavním zprostředkujícím subjektem pro 
Integrovaný regionální operační program (IROP). 
Ten je, co se týče objemu financí, druhým největ-
ším programem s alokací 4,6 miliard eur. To je více 
než čtyřnásobně větší objem finančních prostřed-
ků, než který mělo Centrum na starosti doposud. 
Další důležitou změnou je, že se na základě poža-
davku Evropské komise stalo Centrum služebním 
úřadem dle nového služebního zákona a pracovní-
ci Centra jsou nyní státními zaměstnanci. Změnilo 
se i  organizační uspořádání naší organizace, aby 
byl zajištěn efektivní kontakt s  žadateli a  příjem-
ci z  celého území České republiky. Pro potřeby 
programu IROP proto vznikla v každém krajském 
městě samostatná regionální pobočka. Pobočky 
pro programy přeshraniční spolupráce se nemění, 
zůstává jich šest. 

S novým operačním programem IROP souvisí 
i rozšiřování řad zaměstnanců. Kolik nových 
pracovníků už Centrum nabralo?

Na každé krajské pobočce je vytvářen tým zkuše-
ných odborníků, kteří jsou schopni komunikovat 
s  žadateli a  příjemci, poskytovat efektivně infor-

mace o  IROPu a  zajistit rychlou a  bezchybnou 
administraci a  kontrolu předložených a  následně 
realizovaných projektů. Všichni zaměstnanci musí 
být v souladu se zákonem o státní službě přijímáni 
na základě výběrových řízení, při kterých máme 
možnost důkladně posoudit uchazeče a přijmout 
do našeho týmu jen ty nejlepší. V  průběhu roku 
2015 jsme přijali 80 nových kolegů a další inten-
zivní nábor bude probíhat i v roce 2016, kdy by se 
počet zaměstnanců Centra měl navýšit ze součas-
ných 210 na 446.  

Jak se tyto velké změny dotknou pražské 
centrály?

Rozšiřování počtu zaměstnanců se samozřejmě 
týká i centrály v hlavním městě. V současné době 
je Centrum v Praze rozděleno do dvou lokalit, kte-
ré nejsou kapacitně dostačující. Proto pravděpo-
dobně v druhé polovině dubna dojde k sestěhová-
ní do jednoho nového objektu, který nám umožní 
další personální rozšíření. V  nové budově budou 
k  dispozici konferenční prostory pro pořádání 
seminářů a  workshopů, včetně počítačové učeb-
ny pro školení v oblasti monitorovacího systému. 
V  tomto ohledu vidím opravdu velkou přidanou 
hodnotu pro žadatele a příjemce.

Děkujeme za rozhovor

Centrum pro regionální rozvoj bude mít v  novém období na starosti 
mnohem větší objem peněz, než tomu bylo doposud. I proto dochází od 
léta loňského roku v organizaci k rozsáhlým změnám. Povídat si o nich 
budeme se Zdeňkem Vašákem, pověřeným řízením Centra. 
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S programem IROP  
se rozšiřujeme do krajů
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K 31. říjnu 2015 – po tomto datu už nebyla evi-
dovaná žádná projektová žádost – bylo v Integro-
vaném operačním programu předloženo celkem 
9 816 projektových žádostí v celkové hodnotě pře-
sahující 74 miliard korun. Z  toho bylo schváleno 
8 556 žádostí za 44,6 miliardy korun. Příjemcům 
podpory IOP bylo k  20. 1. 2016 vyplaceno přes 
31,3 miliardy Kč (bez národního spolufinancová-
ní), tedy téměř 73,3 % alokace programu. Během 
první poloviny roku 2016 zprostředkující subjekty 
dokončí administraci posledních žádostí o platbu 
a IOP se tak překlopí do poslední fáze.

Největší projekt

Nejvíce se zatím proplatilo v projektu „Vybudování 
RUIAN a modernizace Informačního systému ka-
tastru nemovitostí ČÚZK“ (příjemce Český úřad 
zeměměřický a  katastrální). Z  evropských dotací 
bylo v  tomto projektu proplaceno 534,6 milionů 
korun. Největší projekt je ale stále v administraci 
Centra, konkrétně se jedná o projekt „Připravenost 
Hasičského záchranného sboru České republiky 
k  řešení povodní“ (příjemce Ministerstvo vnitra 

Po osmi letech spěje 
program IOP do finále

Foto: K
N

L

Heliport v liberecké nemocnici

ČR). U tohoto projektu je plánováno čerpání pro-
středků ze strukturálních fondů ve výši 1,2 mili-
ardy korun (celkové plánované způsobilé výdaje 
projektu 1,4 miliardy korun).

Role Centra

Celkově bylo Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky partnerem pro více než tři tisíce projek-
tů IOP ve všech částech životního cyklu projektu. 
Odborníci na evropské fondy konzultovali pro-
jektové záměry, realizovali semináře pro žadatele 
i příjemce, prováděli kontrolu po příjmu projekto-
vých žádostí, řešili nespočet změn projektů, kont-
rolovali tisíce veřejných zakázek a žádostí o platbu, 
prováděli kontroly projektů na místě včetně kont-
rol v období udržitelnosti projektů.

V programovém období 2014-2020 je nástupcem 
IOPu Integrovaný regionální operační program 
IROP. Více o tomto novém programu naleznete na 
následujících stranách.

Tomáš Roman, Ivana Svobodová

Konec roku 2015 znamenal i oficiální ukončení Integrovaného operačního 
programu (dále IOP). Program byl zaměřen na řešení společných 
regionálních problémů v  oblasti infrastruktury pro veřejnou správu, 
veřejné služby a  územního rozvoje, to vše s  cílem zvýšit kvalitu života 
obyvatel a atraktivitu ČR pro investory.  
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Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Foto: Pavel K
odera

Předání hasičské techniky v Říčanech u Prahy
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S využitím evropských 
dotací pomůže v novém 
období program IROP

IROP podporuje následujících pět oblastí:

• Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 
regiony (prioritní osa 1)

• Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života 
pro obyvatele regionů (prioritní osa 2)

• Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 
institucí (prioritní osa 3)

• Komunitně vedený místní rozvoj  
(prioritní osa 4)

• Technická pomoc (prioritní osa 5)

Ke všem prioritním osám byly stanoveny specific-
ké cíle (SC) – viz příloha. 

Řídicím orgánem IROP je na základě usnesení 
vlády Ministerstvo pro místní rozvoj České re-
publiky. To delegovalo výkon některých svých 
úkolů v rámci implementace programu na zpro-
středkující subjekty – na Centrum pro regionál-
ní rozvoj České republiky (dále Centrum) a  na 
sedm zprostředkujících subjektů v  rámci Inte-
grovaných územních investic (ITI).

Centrum má v rámci programu IROP na 
starosti:

• Konzultace před vyhlášením výzvy 
• Příjem a hodnocení žádostí o podporu 
• Administraci změn v projektech 
• Administrativní ověření zpráv o realizaci/zpráv 

o udržitelnosti/žádostí o platbu 
• Kontroly na místě 

Do konce roku 2015 bylo v  IROP vyhlášeno 
19 výzev a  bylo podáno 20 žádostí o  podporu. 
V  roce 2016 je naplánováno vyhlášení dalších 
více než 40 výzev.

Petr Šústal

Integrovaný regionální operační program (dále IROP) je pokračovatelem 
programu IOP (Integrovaného operačního programu) a sedmi regionálních 
operačních programů. Vezmeme-li v  potaz výši finančních prostředků, 
jedná se o  druhý největší operační program v  období 2014-2020  
(alokace 4,6 miliard eur, což činí přibližně 20 % celkové alokace). 

Více informací o programu IROP naleznete 
na www.crr.cz/cs/irop

Kompletní přehled o IROPu a kontaktní 
informace na pracoviště Centra v regionech 
naleznete v příloze.



7

Východní rozšíření přineslo nárůst počtu unij-
ních obyvatel o  jednu pětinu, přitom ale hrubý 
domácí produkt vzrostl pouze o dvacetinu. Vět-
šina z nových členů se stala tzv. čistými příjemci, 
a  tak reforma strukturální politiky byla klíčovou 
podmínkou pro její další pokračování. Rozšíření 
přitom bylo jen posledním impulsem pro tuto 
reformu – členské státy již delší dobu usilovaly 
o  zjednodušení celého systému evropských fon-
dů, doposud roztříštěného mezi šest prioritních 
oblastí pro směřování podpory. Svou roli v refor-
mě sehrály i Agenda 2000 a Lisabonská strategie, 
tedy dva klíčové dokumenty usilující o  zvýšení 
globální konkurenceschopnosti evropské ekono-
miky.

Finanční a obsahové změny

První změnou bylo opětovné navýšení rozpoč-
tu evropských fondů. Pro původní členské státy 
bylo na celé programové období vyčleněno 213 
miliard eur (oproti 168 miliardám v období před-
chozím), pro nové členské státy bylo vyčleněno 
o 22 miliard eur více. Druhou změnou bylo sní-
žení počtu prioritních cílů na tři. Cíl 1 i  nadále 
podporoval ekonomicky méně vyspělé regiony, 
jejichž HDP nedosahovalo 75 % unijního průmě-
ru. Cíl 2 byl určen na podporu strukturálně po-
stižených oblastí s upadajícím těžkým průmyslem 
a pro zemědělské a odlehlé severské oblasti. Cíl 3 
pak směřoval k podpoře vzdělávání, výcviku a za-
městnanosti. Třetí změnou bylo výrazné snížení 
počtu tzv. Iniciativ společenství na pouhé čty-
ři – přeshraniční INTERREG, městský URBAN, 
venkovský LEADER a genderový EQUAL. Tento 

Evropské fondy 
proti proudu času
Naše sledování historického vývoje evropské strukturální politiky nás 
dnes přivádí do rozpočtového období 2000-2006. V  jeho průběhu se 
poprvé příjemcem pomoci z evropských fondů stala také Česká republika. 
K  1. květnu 2004 se Evropská unie rozrostla o  deset nových členů, což 
samozřejmě mělo dopad také na evropské fondy.

krok lze vnímat jako oslabení pozice Evropské ko-
mise v evropské strukturální politice ve prospěch 
členských států. 

Změny v řízení programů

Čtvrtou významnou změnou bylo posílení finanč-
ního dohledu a  disciplíny při realizaci projektů. 
V předchozích obdobích se opakovaně objevovaly 
problémy s nedostatkem kvalitních projektů či se 
špatným nastavením finančního plánu projektů, 
docházelo k neúměrnému prodlužování realizace 
projektů a nedostatečnému národnímu strategic-
kému a  finančnímu řízení. Proto bylo zavedeno 
tzv. pravidlo n+2: roční rozpočtový závazek pro 
každý operační program, který začne platit v da-
ném roce, musí být realizován do konce přespří-
štího roku. Pokud se tak nestane, nevyčerpaná 
částka je danému operačnímu programu ze strany 
Evropské komise zrušena a dotyčný stát tak o část 
svých evropských dotací nenávratně přijde. Byla 
také posílena vzájemná spolupráce mezi národní-
mi orgány a Evropskou komisí za účelem zefektiv-
nění celého procesu čerpání dotací.

Zřízení nového fondu

Poslední novinkou bylo zřízení Evropského fondu 
solidarity po ničivých povodních ve střední Evro-
pě v srpnu 2002. Tento fond, který je na ostatních 
fondech nezávislý, je určen jako flexibilní a rychlá 
finanční pomoc na řešení bezprostředních škod 
způsobených velkými přírodními katastrofami. 
Roční rozpočet fondu je 1 miliarda eur. 

Vilém Řehák
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Celkem bylo finančně podpořeno 347 projektů 
a dalších více než tři tisíce projektů bylo realizo-
váno v rámci Fondu mikroprojektů. Využilo se té-
měř 220 milionů eur, k čemuž přispěla schopnost 
příjemců zužitkovat možnosti, které program 
nabízel, a  dobrá spolupráce všech zapojených 
struktur. 

Na úspěch tohoto česko-polského programu pře-
shraniční spolupráce se bude snažit navázat jeho 
nástupce Interreg V-A Česká republika – Polsko, 
jenž byl schválen Evropskou komisí v červnu 2015. 
Celkový rozpočet nového programu financované-
ho z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 
226,2 milionů eur. Tyto prostředky jsou rozděleny 
do prioritních os (PO):

V prosinci 2015 byl ukončen Operační program přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika 2007-2013, jehož hlavním cílem 
byla podpora rozvoje česko-polského příhraničního území. Projekty 
realizované v rámci programu přispívaly ke zlepšení životních podmínek 
v  příhraničí, k  sociální i  hospodářské integraci území a  k  navazování 
nových kontaktů mezi institucemi a občany. 

bude pokračovat v rámci nového programu

• PO1 Společné řízení rizik (12 mil. eur)
• PO2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 

zdrojů pro podporu zaměstnanosti (135 mil. 
eur)

• PO3 Vzdělání a kvalifikace (10 mil. eur) 
• PO4 Spolupráce institucí a komunit (54 mil. eur)
• PO5 Technická pomoc (propagace, řízení, mo-

nitorování, kontrola a evaluace programu)

Program Interreg byl pod vedením Řídicího orgá-
nu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a Národ-
ního orgánu (Ministerstvo regionálního rozvoje 
a  infrastruktury PR) a  ve spolupráci s  českými 
a polskými programovými  partnery  připravován 
již od roku 2012. Program je opět zaměřen zejmé-
na na regionální a místní projekty s přeshraničním 
významem. Při výběru projektů bude znovu kla-
den velký důraz na jejich skutečné přeshraniční 
dopady a  vybírány budou pouze takové projekty, 
které mohou prokázat významný pozitivní dopad 
na české a  polské příhraničí. Žadatelům, příjem-
cům i veřejnosti je k dispozici společný sekretari-
át na adrese Hálkova 171/2, Olomouc. Kontaktní 
osobou je Karel Schmied, tel. 582 777 421, email 
schmied@crr.cz.

Karel Schmied

Více informací najdete na www.cz-pl.eu

Přeshraniční  
spolupráce Česka a Polska
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Představujeme Evropskou 
územní spolupráci  
v období 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika

Slovensko-český program bude pokračovat 
i v novém programovacím období. Evropská unie 
jej podpoří částkou 90 milionů eur, které budou 
využity na podporu investic podniků do výzku-
mu a  inovací, na investice do vzdělávání a  celo-
životního učení, na ochranu a rozvoj přírodního 
a  kulturního dědictví, a  na podporu spolupráce 
mezi občany a  institucemi. Specifické postavení 
v programu plní Infobod, který je součástí našeho 
oddělení pro NUTS II Jihovýchod v Brně. Stejně 
jako v minulém období bude úzce spolupracovat 
se slovenským řídicím orgánem, a to zejména při 
příjmu žádostí o podporu projektů, jejich formál-
ní kontrole a podpoře žadatelů. První projektové 
žádosti očekáváme po vyhlášení výzvy, jejíž start 
je plánován na konec února 2016.

Program přeshraniční spolupráce Rakousko – 
Česká republika 

Program přeshraniční spolupráce Interreg 
V-A  Rakousko – Česká republika byl oficiálně 
spuštěn a zahájen pro žadatele 7. ledna 2016. Je 

Evropská územní spolupráce je zaměřena na podporu přeshraniční, 
meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Příspěvek z evropských 
fondů lze získat na územní plánování a  regionální rozvoj, podporu 
přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, šíření znalostí 
a zkušeností, ochranu životního prostředí, zlepšení dopravní dostupnosti 
přeshraničního regionu, rozvoj cestovního ruchu nebo podporu vzdělání 
a sociální integrace. Níže přinášíme přehled jednotlivých programů.

tedy možné zpracovávat a  podávat projektové 
žádosti do programu. Celkový rozpočet progra-
mu činí 97 milionů eur. Tematicky se program 
zaměřuje na posílení výzkumu, technologického 
rozvoje a  inovací; na ochranu životního prostře-
dí a zvýšení efektivity využívání zdrojů; na rozvoj 
lidských zdrojů; a na posílení institucionální spo-
lupráce. Vedení společného sekretariátu nadá-
le zůstává v St. Pöltenu, novinkou je od 1. ledna 
2016 zřízení české části Společného sekretariátu 
jako samostatného oddělení Centra pro regionál-
ní rozvoj České republiky, které sídlí v Brně. 

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – 
Česká republika 2014-2020

Program navazuje na dlouholetou a  úspěšnou 
česko-německou spolupráci, jejíž tradice sahá až 
do poloviny devadesátých let. Z celkové alokace 
186 milionů eur mohou být podpořeny přeshra-
niční projekty zaměřené na ochranu životního 
prostředí, přizpůsobení se změnám klimatu a ří-
zení rizik, v  oblasti vzdělávání nebo posilování 
institucionální kapacity veřejné správy. 

Pokračování na str. 10



Program přeshraniční spolupráce Česká 
republika – svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014-2020

Program přeshraniční spolupráce svobodný stát 
Bavorsko – Česká republika 2014-2020 spustil 
výzvu k předkládání projektových žádostí. Řídicí 
orgán programu otevřel příjem projektových žá-
dostí v termínu od 18. 1. 2016 do 5. 3. 2016, a to 
prostřednictvím elektronického systému na ofici-
álních stránkách programu www.by-cz.eu. Všech-
ny projektové záměry předložené v tomto termí-
nu budou projednány na monitorovacím výboru 
na konci června letošního roku. V aktuálním pro-
gramovém období je českým i bavorským žadate-
lům k dispozici 103,4 milionů eur z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. Tyto prostředky jsou 
strukturovány do čtyř tematických prioritních os 
zaměřených na výzkum a vývoj, ochranu životní-
ho prostředí, investice do vzdělávání a posilování 
institucionálních kapacit.

Program Nadnárodní spolupráce Interreg 
Central EUROPE

V  aktuálním období 2014-2020 program Nad-
národní spolupráce Interreg Central EUROPE 
navazuje na úspěšně realizovaný program Cent-
ral EUROPE z  období  2007-2013. Program po-
krývá území Rakouska, České republiky, Sloven-
ska, Maďarska, Polska, Slovinska a  Chorvatska. 
Vedle výše uvedených států program zahrnuje 
i  vybrané regiony Německa (regiony Bádensko-
-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, 
Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sas-
ko-Anhaltsko) a Itálie (Emilia-Romagna, Furlan-

sko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Pie-
mont, autonomní provincie Bolzano, autonomní 
provincie Trento, Valle d'Aosta, Benátsko). První 
kolo výzvy proběhlo mezi 12. únorem a 13. dub-
nem 2015, aktuálně probíhá proces hodnocení 
a uzavírání smluv.

Program Nadnárodní spolupráce INTERREG 
DANUBE

Tohoto programu se mohou účastnit subjekty 
z  veřejné i  soukromé sféry z  Rakouska, Bosny 
a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, České re-
publiky, Maďarska, Moldavska, Černé Hory, Ru-
munska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Ukrajiny 
a  dvou vybraných regionů z  Německa (a  to Ba-
vorska a Bádensko-Württemberska). Spolufinan-
cování je poskytováno z  prostředků Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a je rozložené v rámci 
čtyř tematicky pestrých prioritních os. Očekávají 
se projekty zaměřené na podporu inovací, soci-
ální zodpovědnost, ochranu životního prostředí, 
udržitelné využívání kulturního a přírodního dě-
dictví, přípravy a  řízení rizik. Vedle výše uvede-
ných témat se mohou projekty zaměřit na institu-
cionální podporu vzájemné spolupráce, rozvíjení 
bezpečných dopravních systémů šetrných k  ži-
votnímu prostředí a zlepšování energetické bez-
pečnosti a  účinnosti. Program je ve fázi příprav 
před podáváním žádostí.

Jiří Jansa, Tomáš Balcar, Markéta Weingärtnerová
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Více informací a kontakty najdete na 
www.crr.cz
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Podpořte své 
podnikání s Enterprise 
Europe Network

Pracoviště EEN jsou dnes v šedesáti zemích svě-
ta; u nás je těchto pracovišť šest. EEN poskytuje 
(zpravidla bezplatně) komplexní odborné služby 
zaměřené na podporu zejména malých a  střed-
ních podniků, ale i ostatních podnikatelů a insti-
tucí.

Pracoviště EEN při Centru pro regionální rozvoj 
se specializuje na poskytování poradenských slu-
žeb o legislativě Evropské unie, podmínkách pod-
nikání v rámci jednotného trhu, hledání partnerů 
pro mezinárodní spolupráci a poskytování infor-
mací o zdrojích financování (programy a projek-
ty EU i ČR). Naši odborníci nabízejí poradenství 
také v oblasti přeshraničního poskytování služeb 
a  vysílání pracovníků. Pracoviště je členem ně-
kolika specializovaných sektorových skupin sítě 
EEN (pro služby a maloobchod, turismus a kul-
turní dědictví a automobilový průmysl). 

Na rok 2016 chystá EEN mimo jiné sérii seminářů 
v  regionech, zaměřených na vysílání pracovníků 

do zemí EU či mezinárodní akce na podporu pod-
nikání. Firmy se s pomocí EEN budou moci zú-
častnit obchodních jednání pořádaných touto sítí, 
např. při strojírenském veletrhu Hannover Messe, 
stavebním veletrhu For Arch v Praze, Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu v  Brně či největším 
strojírenském veletrhu ve Skandinávii Elmia Sub-
contractor ve švédském Jönköpingu. 

Na tento rok se také připravuje aktualizace naší 
velice úspěšné praktické brožury „Jak správně 
přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracov-
níky“. 

Projekt EEN je financován z EU COSME a částeč-
ně i Horizont 2020. V ČR EEN kofinancuje i Mini-
sterstvo průmyslu a obchodu. 

Marie Pavlů

Víte, že Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky je členem celosvětové rodiny, která 
má 600 členů? Je to rodina evropského projektu 
Enterprise Europe Network (EEN), která 
pomáhá podnikatelům a  firmám zvýšit jejich 
konkurenceschopnost na evropském trhu.

Více na www.een.cz či www.crr.cz/een  
Pro kontakt využijte e-mail een@crr.cz



Krajské semináře navazují na centrální semináře 
pořádané Řídicím orgánem IROP, Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR. Jsou zajišťovány specialisty 
pro absorpční kapacitu, kteří jsou hlavním kon-
taktním bodem Centra v  jednotlivých krajích.
Žadatelům přibližují podporované aktivity a způ-
sobilé výdaje jednotlivých výzev, na které mohou 
žadatelé předkládat žádosti o  dotaci, spolu s  ad-
ministrátory monitorovacího systému upozorňují 
žadatele na největší úskalí při vyplnění a  podání 
žádosti v monitorovacím systému a v neposlední 
řadě spolu se specialisty na administraci veřejných 
zakázek upřesněním podmínek pro zadavatele po-
máhají v  mnohých případech úspěšně zvládnout 
první zadávací řízení veřejné zakázky. 

Od spuštění krajských seminářů proběhlo celkem 
43 seminářů. V  průměru se každého semináře 

Datum Kraj Adresa

23. 2. 2016 Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, místnost B 3.15

26. 2. 2016 Jihočeský Krajský úřad Jihočeského kraje, Zastupitelský sál, U Zimního stadionu 1952/2, 
České Budějovice

1. 3. 2016 Zlínský Technologické inovační centrum Zlín, Vavřečkova 5262, budova 23, 760 01 Zlín

1. 3. 2016 Středočeský Evropský dům, velký sál, Jungmannova 24, Praha

8. 3. 2016
Královéhradecký,  
Pardubický, 
Liberecký

Krajský úřad Královéhradeckého kraje,  
Pivovarské nám. 1245, sál P1.906

9. 3. 2016 Zlínský Technologické inovační centrum Zlín, Vavřečkova 5262, budova 23, 760 01 Zlín

10. 3. 2016 Ústecký Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem

17. 3. 2016 Karlovarský Krajský úřad Karlovarského kraje - zasedací místnost č.218, Závodní 357/90, 
Karlovy Vary

22. 3. 2016 Vysočina Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, místnost B 3.15

31. 3. 2016 Karlovarský Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 357/90, Karlovy Vary

účastní 30 potenciálních žadatelů. Jsme však stá-
le na začátku. V roce 2016 nás čeká vyhlášení více 
než čtyřiceti výzev a  centrálních seminářů, na ty 
naváže minimálně 143 seminářů v krajích. Věřme, 
že veškeré úsilí se nám vrátí v dobře připravených 
žádostech o podporu a plynulém čerpání finanč-
ních prostředků Integrovaného regionálního ope-
račního programu. 

Přehled vybraných nejbližších seminářů naleznete 
v tabulce výše.

Lenka Skopalíková

Pro úplný přehled a aktuální seznam semi-
nářů sledujte sekci Kalendář akcí na našich 
webových stránkách www.crr.cz

Přijďte si pro rady a informace 
k programu IROP
Centrum pro regionální rozvoj České republiky zahájilo na podzim roku 
2015 ve spolupráci s  Eurocentry sérii krajských seminářů pro žadatele 
Integrovaného regionálního operačního programu s  názvem „Dotace 
nejen pro obce“.


