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Centrum pro regionální rozvoj 
ČR bylo pověřeno Ministerstvem 
pro místní rozvoj, které je řídicím 
orgánem Integrovaného operač-
ního programu, k výkonu funkce 
zprostředkujícího subjektu pro 
některé oblasti intervence. 

Podíl těchto intervencí v rámci 
celého Integrovaného operační-
ho programu na celkové alokaci 
programu je rovných dvacet pro-
cent, tedy druhý největší (Minis-
terstvo vnitra 43 %, Ministerstvo 
zdravotnictví 16 %, Ministerstvo 
kultury 13 % a Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 8 %). 

Následně bylo CRR ČR pověře-
no i výkonem pro další oblasti in-
tervence, do té doby v kompeten-
ci Ministerstva vnitra (2.1 a 3.4) 
a Ministerstva práce a sociálních 
věcí (3.1 a 3.3), kde CRR plní také 
část úkolů v roli zprostředkujícího 
subjektu. Celkově se tak CRR ČR 
podílí na polovině alokace celého 
programu.

Řídící orgán provedl vyhodno-
cení činnosti jednotlivých zpro-
středkujících subjektů za období 
prvního pololetí letošního roku, 
zkoumal finanční náklady admini-
strace, počet zapojených pracov-
níků, počty projektových žádostí 
a časovou náročnost implemen-

Dobrá práce CRR! 
Soutěž Vesnice roku se od roku 
1995 stala důležitým prvkem 
v životě menších obcí. Účast 
v soutěži a zápolení o některou 
z barevných stuh, jimiž jsou nej-
lepší vesnice oceněny, se pro ně 
stalo leckdy událostí roku. 

Letošní sedmnáctý ročník sou-
těže přinesl některé organizač-
ní změny. Tou hlavní z našeho 
pohledu bylo zapojení CRR do 
krajských kol soutěže. Ve všech 
krajích byly sestaveny desetičlen-
né hodnotící komise, jejichž ta-
jemníky se stali pracovníci Centra 
pro regionální rozvoj. 

Do jejich rukou podávali 
zástupci vesnic přihlášky a ko-
mise zároveň nesly zodpověd-
nost za bezproblémový průběh 
krajských kol. To rozhodně ne-
byl lehký úkol: do soutěže se le-
tos přihlásilo celkem 305 obcí, 
v nejnabitějším Královéhradec-
kém kraji jich bylo 39. 

Vesnice 
roku 2011
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 Půlroční náklady na 1 mil. Kč alokace (v Kč)

před sebou máte první newsle-
tter Centra pro regionální rozvoj, 
který vydáváme na pozadí vyni-
kající zprávy. CRR se v hodnocení 
Ministerstva pro místní rozvoj 
umístilo na čelném místě v žeb-
říčku efektivity zprostředkujících 
subjektů Integrovaného operační-
ho programu (IOP). Ve srovnání s 
ostatními subjekty navíc posky-
tujeme velmi dobrý poměr cena/
výkon. Za to patří velký dík a 
blahopřání všem, kteří se podílí na 
administraci a koordinaci IOP. 

Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,

Newsletter CRR si klade za cíl 
především posílit vnitřní komu-
nikaci, která je kvůli rozmístění 
regionálních poboček náročná.
Rádi bychom také posílili korpo-
rátní identitu CRR. Nejsme totiž 
pouhou zastřešující organizací 
pro na sobě nezávislé aktivity, 

tace. Na základě těchto kritérií 
byly vypočteny relativní hodnoty 
jednotlivých ukazatelů ve vztahu 
k výši administrované alokace 
a došlo k porovnání výkonů všech 
zapojených zprostředkujících 
subjektů.

ale naopak jsme kompaktním 
celkem, který zahrnuje škálu čin-
ností souvisejících s regionálním 
rozvojem - od implementace fon-
dů EU, poskytování regionálních 
informací a realizaci projektů EEN, 
až po organizaci soutěže Vesnice 
roku a Historické město. A takto 
by mělo být CRR vnímáno nave-
nek i dovnitř. 

V newsletteru se budeme 
zaměřovat na odborná témata 
a diskuze. Zároveň v něm bude-
me postupně představovat naše 
zaměstnance. Těm by newsletter 
měl sloužit i jako referenční 
publikace, aby každý zaměstna-
nec porozuměl našim aktivitám 

a dokázal je vysvětlit veřejnosti.
Interaktivita newsletteru je 

velmi důležitá, a proto se těšíme 
na vaši zpětnou vazbu a příspěvky 
do dalších čísel.

Ráda bych také využila této 
příležitosti k poděkování všem, 
kteří se podíleli na soutěži Vesni-
ce roku. Vzhledem ke ztíženým 
podmínkám jste během naší první 
účasti na organizaci a hodnocení 
soutěže odvedli opravdu kvalitní 
práci. Velmi se těším na osobní 
setkání s vámi všemi na prosin-
covém výjezdním zasedání na 
Sečské přehradě. 

Markéta Reedová, 
ředitelka CRR
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Poslední zářijový týden se v pol-
ské metropoli Varšavě konala 
výroční konference sítě Enterpri-
se Europe Network (EEN), které 
se mezi více než osmi stovkami 
delegátů zúčastnily Marie Pavlů 
a Jitka Ryšavá za EEN při CRR 
a také generální ředitelka CRR 
Markéta Reedová. 

Již při úvodním plenárním za-
sedání zazněla ohromující čísla 
o síti EEN: funguje v padesáti 
zemích, má šest stovek pracovišť 
s třemi tisíci odborníky a poskyt-

la služby dvěma a půl milionům 
podniků. Smyslem výroční kon-
ference se symbolickým názvem 
Spojit podnikání v Evropě však 
nebylo jen zhodnotit dosavadní 
úspěchy a bilanci činnosti v po-
sledním roce, ale také (a možná 
především) vytýčit nové úkoly 
a načrtnout možnosti, jak na ev-
ropské úrovni více podporovat 
malé a střední podniky a zvyšovat 
jejich konkurenceschopnost. 

Zástupci sítě EEN jasně defi-
novali priority pro další období 

Výroční konference EEN

konce více než dvojnásobné.
Jednoznačně nejlépe vychází 

CRR ČR při přepočtu finančních 
prostředků na jeden schválený 
projekt (8500 Kč), zatímco u jiných 
zprostředkujících subjektů jsou 
částky násobně vyšší.

Velmi dobře vychází CRR ČR 
také z hlediska proplacených 
a certifikovaných výdajů. V ob-
lastech intervence administrova-
ných CRR ČR bylo proplaceno 
konečným příjemcům již 28 % 

činnosti sítě: být mostem mezi 
podniky a výzkumem a podporo-
vat tak inovativnost a konkuren-
ceschopnost produkce; neustále 
zlepšovat znalosti a kvalitu; asi-
stovat a vyhledávat nové klienty 
mezi podniky a hledat nové trhy 
v zemích mimo EU; zlepšit zís-
kávání zpětné vazby od podniků 
a v neposlední řadě zlepšit propa-
gaci podnikání a činnosti sítě EEN. 
Pro naplnění cílů bude k dispozici 
nový program Horizont 2020.

Marie Pavlů, ředitelka EEN 
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Dobrá práce CRR!

Centrum pro regionální rozvoj 
ČR v září publikovalo v odbor-
ných časopisech zaměřených 
na veřejnou správu a evropské 
fondy článek nazvaný Evropské 
dotace pomáhají zlepšit pro-
středí českých sídlišť. Článek byl 
věnován kontinuální výzvě v Inte-
grovaném operačním programu, 
oblasti podpory 5.2 věnované 
právě regeneraci a revitalizaci 
sídlištních celků v českých měs-
tech. Text informoval o tom, kdo 
a na jaké projekty může dotace 
žádat a o aktuálním stavu výzvy. 
Součástí byly také fotografie 
z jednotlivých projektů srovnáva-
jící stav před zahájením projektu 
se situací po jeho skončení. 
Fotografická příloha názorně 
ukázala přínos evropských dotací 
pro běžného člověka. Článek 
vyšel v časopisech Eurozpravodaj 
3/2011, Moderní obec 9/2011, 
Obec a finance 3/2011, Výstav-
ba měst a obcí 4/2011 a Veřejná 
správa 18/2011.

CRR 
v médiích

Z alokace určené na českou část 
česko-polského přeshraničního 
programu zkontrolovalo CRR  
celou polovinu, zatímco průměr 
pro všech pět přeshraničních 
operačních programů s českou 
účastí je výrazně nižší, pouze 
30 %. Příjemcům bylo přiděleno 
93 % z celkové alokace progra-
mu a certifikovaných výdajů, čili 
výdajů s potvrzením o správnosti 
údajů a efektivnosti kontroly, je 
aktuálně 36 % alokace. Uvedená 
čísla potvrzují, že česko-polský 
program patří k nejúspěšnějším 
nejen v českém, ale dokonce 
v celoevropském měřítku. 
Do současné doby bylo ukonče-
no celkem 48 projektů, dalších 
158 projektů aktuálně probíhá 
a na podzim by měly být vybrány 
nové projekty pro zbývající 
část alokace.

Číslo 
měsíce 50%
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Přepočet celkových finančních 
nákladů na půlroční administraci 
jednoho milionu korun vychází 
nejlépe u CRR, zatímco u MPSV 
jsou náklady více než dvojnásob-
né. V případě přepočtu pracov-
ních úvazků na 1 milion alokace 
dosahuje CRR opět velmi dobré-
ho výsledku a je na srovnatelné 
úrovni s Ministerstvy zdravotnictví 
a kultury. V případě Ministerstva 
vnitra jsou počty přibližně o po-
lovinu vyšší, v případě MPSV do-

alokace celého operačního pro-
gramu, certifikované výdaje tvoří 
22 % alokace. S těmito výsledky 
CRR ČR úspěšně „šlape na paty“ 
Ministerstvu zdravotnictví a oba 
premianti nechávají zbylou trojici 
Zprostředkujících subjektů dale-
ko za sebou.

Ostatně porovnejme dosažená 
čísla s průměrem celého progra-
mu: 14 % proplacených prostřed-
ků a 8 % certifikovaných výdajů. 

Jiří Jansa

 Vedoucí jednotlivých EEN misí, autorka článku stojí uprostřed s levou rukou maskota na rameni Foto: EEN
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Výroční akce česko-polského programu
Ve dnech 13. a 14. září 2011 se 
v Harrachově konala výroční 
akce česko-polského přeshranič-
ního operačního programu, kte-
rý patří z hlediska čerpání evrop-
ských dotací k nejúspěšnějším 
českým operačním programům. 

V poločase programovacího 
období nastal správný čas pro 
rekapitulaci dosavadního vývoje 
programu. Cílem výroční akce 
bylo informovat o aktuálním stavu 
programu, dosavadních výsled-
cích a plánovaných postupech 
u konce programovacího období.

V rámci výroční akce byly také 
představeny některé projekty 
realizované z tohoto programu. 
Jedním z hlavních bodů úterní-
ho programu byla jízda vlakem 
po obnovené přeshraniční trati 
z Harrachova do Szklarske Pore-
by. Provoz na této trati byl obno-
ven před rokem, každý den mezi 
oběma městy jedou čtyři páry vla-
ků, některé jedou na české straně 
až do Kořenova a na polské stra-
ně až do města Jelenia Góra. 

žařské centrum v Jakuszycích, 
doslova pár metrů od společné 
hranice. Večerní program zpestřil 
dámský pěvecký soubor, tento-
krát z české strany. 

Následující den proběhla pre-
zentace dalších projektů, napří-
klad nákup techniky pro společné 
akce českých a polských hasičů 
při mimořádných událostech. 

Závěrem a současně vrcholem 
výroční akce bylo představení 
české části turistického projektu 
Podzemí Krkonoš. Část účastní-
ků se vydala do Pece pod Sněž-
kou a absolvovala náročný více 
než dvouhodinový sestup do 
padesátimetrové hloubky býva-
lého rudného dolu Kovárna, část 
účastníků zůstala v Harrachově 
a navštívila místní hornické muze-
um a bývalý rudný důl. 

Ukázka několika projektů 
„v terénu“ ukázala, že česko-pol-
ský program má smysl. 

„Pohraničí často představuje 
periferní místa, izolovaná velkými 

vzdálenostmi od zbytku jedné 
země a státní hranicí od soused-
ních oblastí druhé země,“ říká 
generální ředitelka CRR Marké-
ta Reedová, která se akce také 
zúčastnila a pokračuje: „Progra-
my přeshraniční spolupráce EU 
se zaměřují na překonání obou 
těchto bariér, podporou lidského 
a ekonomického rozvoje se snaží 
snížit periferní postavení hranič-
ních regionů. A protože podobné 
problémy existují na obou stra-
nách hranice, hledá se pro spo-
lečné problémy společné řešení 
za účasti subjektů z obou států. 
Řada projektů česko-polského 
programu je důkazem toho, že 
tento přístup funguje.“

Výroční akci organizoval Spo-
lečný technický sekretariát (JTS) 
česko-polského programu, jehož 
činnost zajišťuje Centrum pro re-
gionální rozvoj ČR. 

Akce byla velmi dobře připra-
vena a právem si vysloužila oce-
nění a uznání ze strany účastníků. 

 Účastníci výroční akce nastupují na harrachovském nádraží do vlaku směr Polsko

 Pracovníci JTS CZ-PL v hornickém 
u dolu Kovárna

 Náplň kulturní vložky v podání karpa-
czských dam tvořily dvě polské a česká 
píseň

Po cestě vlakem nás čekal pře-
jezd do města Karpacz na pol-
ském úpatí Sněžky, kde jsme se 
podívali na místní projekty reali-
zované v rámci česko-polské spo-
lupráce: oprava náměstí a realiza-
ce pěší zóny v centru, geologická 
naučná stezka, nové informační 
centrum Krkonošského národní-
ho parku a v neposlední řadě také 
vystoupení místního dámského 
pěveckého souboru. Na závěr 
dne jsme navštívili sportovní ly-

Řediteli JTS Karlu Schmiedo-
vi se podařilo „domluvit“ pěkné 
slunečné počasí, zřejmě proto, 
že všichni účastníci akce v dárko-
vém balíčku obdrželi pro všechny 
případy pláštěnku... Panu řediteli 
i celému JTS tak patří velký dík za 
organizaci této akce.

 
Vilém Řehák
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Hodnotící komise v jednotlivých 
krajích najezdily tisíce kilometrů 
a strávily dva týdny na cestách po 
jednotlivých přihlášených obcích, 
z nichž každá dostala rovné 2 ho-
diny na svou prezentaci. 

Každá obec pojala prezentaci 
trochu jinak, a tak nebyla nouze 
o netradiční zážitky, jako napří-
klad jízdu na žebřiňáku taženém 
koňmi nebo jízdu v hasičském 
voze. Vyhodnocení soutěže se 
v řadě krajů protáhlo až do pozd-
ních nočních hodin, nicméně na-
konec bylo rozhodnuto o rozdě-
lení jednotlivých stuh a tím také 
o finalistech celorepublikového 
klání.

Role komisařů zvolením finalis-
tů neskončila, protože se účastnili 
slavnostního vyhlášení a předává-
ní ocenění ve vítězných obcích 
v jednotlivých krajích. 

Ani vítězné obce ale nemohli 
oslavovat svůj triumf nijak bujaře. 
Na přelomu srpna a září je čekala 
návštěva republikové hodnotící 
komise. Výsledky letošního roč-
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Konference IOP v Písku

Vesnice roku 2011

Ve dnech 13. až 14. října se v Pís-
ku konala výroční konference 
IOP, věnovaná projektům reali-
zovaným v rámci Integrovaných 
plánů rozvoje měst (IPRM). 

V úvodním dopoledním čtvr-
tečním bloku proběhlo zhod-
nocení dosavadního průběhu 
realizace IPRM, které bylo ná-
sledováno vynikající odbornou 
přednáškou o deprivovaných zó-
nách měst, kterou přednesl Luděk 
Sýkora z PřF UK. 

Aplikaci teorie do praxe přines-
lo představení IPRM měst Písku, 

Mladé Boleslavi a Uherského 
Hradiště. Odpolední blok byl 
věnován dalším aktivitám IPRM 
mimo IOP, realizovaným v rámci 
regionálního operačního pro-
gramu Jihozápad nebo v rámci 
operačních programů v gesci mi-
nisterstva práce a sociálních věcí, 
ministerstva školství a minister-
stva vnitra. 

Po čtvrtečním odpoledním blo-
ku následovala prohlídka písec-
kého sídliště Portyč, kde právě 
finišuje druhá etapa revitalizace, 
a prohlídka historického jádra 

města. Páteční program byl vě-
nován pilotním projektům v rom-
ských oblastech, byly představeny 
pilotní projekty měst Brna a Orlo-
vé a dále projekty příjemců v ob-
lasti bytové politiky a sociálních 
projektů. 

Poslední prezentací konference 
byl výhled na nové programovací 
období s apelem na nutnost navá-
zat po roce 2014 na současné ob-
dobí, především v oblasti lidských 
zdrojů. Prezentace příjemců totiž 
ukázaly, že i přes značnou skepsi 
ve společnosti mají tyto projekty 

Nové výzvy
Od 7. 9. 2011 je otevřena nová, 
dvanáctá výzva pro podávání 
žádostí v Integrovaném operač-
ním programu, oblasti intervence 
4.1 Národní podpora cestovního 
ruchu. Výzva je vypsána jako 
kontinuální a je vypsána pro 
organizační složky státu a jimi zři-
zované příspěvkové organizace. 
Bližší informace najdete na webu 
www.crr.cz.

relevantní výsledky a rozhodně 
se vyplatí investovat do prevence, 
tedy práce neziskových organiza-
cí s ohroženými sociálními skupi-
nami. Tou se jednoznačně snižuje 
míra zneužívání sociálních dávek, 
míra kriminality a devastace pro-
středí. 

Během konference mnohokrát 
padlo jméno Centra pro regionál-
ní rozvoj a jeho poboček od Písku 
přes Prahu, Brno až po Ostravu, 
které příjemci chválili za odborný 
a ryze profesionální přístup.

Vilém Řehák

níku Vesnice roku byly vyhlášeny 
10. září 2011 v Luhačovicích na 
Mezinárodním festivalu dětských 
folklorních souborů Písní a tan-
cem. A kdo letos zaujal nejvíce? 
Z ocenění pro vesnici roku 2011 
se v Luhačovicích mohli radovat 
„domácí“ - vesnice Komňa, tedy 
zástupce Zlínského kraje. Stříbr-
nou příčku obsadil středočeský 
Hlavenec a bronzovou pak olo-
moucká, či přesněji přerovská 
vesnička Skalička.

Vilém Řehák

Newsletter vydává Centrum pro regionální rozvoj ve spolupráci s grafickým studiem Eternia 
a PR agenturou pressoffice.cz.
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