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Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
vítejte na stránkách podzimního vydání
newsletteru Centra pro regionální rozvoj. Ačkoli
okolní teploty klesají, rozhodli jsme se v tomto
čísle vrátit o několik měsíců zpátky a ohlédnout se
za naší spoluprací s pořadem Výleťák. Společně
jsme vytvořili několik dílů, které vám představí
projekty podpořené z Evropských fondů – ať už se
jedná o pohádkový hrad Pernštejn, nebo krásný
dřevěný kostelík v Broumově. Více na str. 4–6.
Ohlížíme se i za aktivitou našich zaměstnanců,
která nám udělala velkou radost: letos jsme se
poprvé jako tým zúčastnili charitativního běhu
Teribear (str. 14). Díky více než 1 400 naběhaným kilometrům poputuje na charitu krásných
43 tisíc korun!
Doufáme, že si rádi přečtete i články, které jsou
zaměřeny odborně. Například na straně 15 si
přečtete o doporučeních Centra při výběru poradenské firmy, pokud žádáte o dotaci z EU fondů.
Vaše redakce

Nová výzva IROP

Napište nám!
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Připravujeme pro vás novou podobu
tohoto newsletteru! Napište nám na
media@crr.cz, o kterých tématech byste
si rádi v této publikaci přečetli, co se vám
líbí a co vám tu chybí.
Těšíme se vaše názory!

Foto: Zámek Slatiňany na titulní straně – Jaroslav Bušta
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Kastelán musí ovládat
pověstné devatero řemesel
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Národní památkový ústav uspěl s žádostí o dotaci z IROP hned na několik
svých projektů. Už příští jaro bude dokončený první z nich – revitalizace
zámku Slatiňany a jeho zahrad. Nejen o tom jsme si povídali s jeho
kastelánem Jaroslavem Buštou.
Česko je zemí zámků – v čem vidíte
výjimečnost toho ve
Slatiňanech?

ústřední topení, kuchyně atd.) a dochovanými
interiéry s bohatým zařízením. Vynechat nelze
i zmíněné sbírky týkající se koní, které jsou v rámci Evropy naprosto jedinečné.

Slatiňanský
zámek
nestavěly ani nebouraly dějiny českého
státu. Byl milovaným
rodinným
sídlem,
kde majitelé prožívali
obyčejné chvíle, kde
se rodily děti, kde se vychovávaly; byl místem, kam
za vámi jezdili přátelé a příbuzní, kde se žilo a umíralo. V tom jsou Slatiňany výjimečným místem
se skutečnými příběhy a životem aristokratické
rodiny. V další části zámku se už od 50. let nalézá
hipologické muzeum, které se věnuje koním a odkazuje na hlubokou tradici chovu těchto zvířat ve
Slatiňanech i v jiných šlechtických kruzích. Areál
zámku teď prochází velkou obnovou financovanou
primárně z prostředků IROP, proto je provoz nyní
omezen a návštěvníci u nás mohou navštívit expozici s názvem Letní sídlo Auerspergů.

Kastelánem už jste řadu let. Jak taková práce
vypadá v moderní době?

Čím se vás příběh Slatiňan nejvíce osobně dotkl?

IROP pomáhá v mnoha oblastech. Vnímáte přínos evropských fondů v každodenním životě?

Určitě jednotlivými příběhy zdejších majitelů a především osobou knížete Františka Josefa
z Auerspergu, který zde s rodinou žil na přelomu
19. a 20. století. Byl milujícím manželem i otcem,
skvělým hospodářem a filantropem. Ze všech
svých sídel měl Slatiňany nejraději, kompletně je
zmodernizoval a připravil k trvalému celoročnímu pobytu své rodiny. Zámek mne tedy nadchl
nejen rodinnou atmosférou, úžasnými příběhy,
které poodhalují tisíce fotografií a bohatá korespondence, ale také svou moderností (koupelny,

Kastelán na velkých památkových objektech je
především manažer, který řídí tým lidí a který
se snaží přenést svou vizi do života. Na menších
památkách, kde není mnoho zaměstnanců, musí
kastelán vedle manažerské pozice umět pověstné
devatero řemesel. Osobně jsem vedle úředníka,
který vyplňuje stohy papírů, vyřizuje e-maily a telefonáty, zařizuje kulturní akce, sepisuje smlouvy
s dodavateli, dělá poptávková řízení, školí personál
atd., také ekonom, zahradník, údržbář, uklízeč,
průvodce, pokladní, badatel v archivu, překladatel,
autor publikací a článků, PR pracovník, svatební
koordinátor, hlídač a tak dále. Každopádně práce
kastelána se dá přirovnat k péči o rodinný dům se
zahradou, jen ten dům má 102 místností a zahrada
16 hektarů.

Poslední dva roky primárně vnímám přínos přímo
ve Slatiňanech, kde dochází k největší obnově zámeckého areálu za posledních 120 let. Ale přínos
Evropské unie jako celku je nesporný. Její fondy
umožňují zkvalitnění podmínek pro život, ať jsou
to silnice, čističky, opravy památek apod. Myslím,
že ve Slatiňanech se čerpání fondů z prostředků
IROP Národnímu památkovému ústavu povedlo
perfektně, ale posoudit to musí hlavně návštěvníci,
pro které opravený areál otevřeme v roce 2020.
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Pořad Výleťák představil osm
projektů podpořených z fondů EU.
Podívejte se na ně spolu s námi.

spěl program IROP: díky dotaci byla v kostelíku
vyměněna elektroinstalace; stavbu také chrání
nové hromosvody a další bezpečnostní prvky.
Více na: www.klasterbroumov.cz
Železná cyklotrasa

Od května spolupracovalo Centrum na výrobě celkem osmi speciálních
dílů pořadu Výleťák, který diváky pozval na návštěvu projektů spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu a programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Níže jsme připravili krátké
představení všech projektů.
Obnova památkových objektů úpravny uhlí,
spojovacího mostu ze šachetní budovy do
úpravny uhlí a osvětlení těžní věže hlubinného
uhelného dolu Jan

živého důlního provozu. Mají také možnost vydat
se na 52 metrů vysokou těžební věž Jan, která jim
poskytne neobyčejný panoramatický výhled na
celé Krkonoše. Více na: www.djs-ops.cz
Obnova dřevěného kostela P. Marie v Broumově

Celková částka: 56,8 mil. korun
Výše dotace: 48,3 mil. korun
Program: IROP
Díl Výleťáku: Exkurze do drsného života horníků – Zavřený důl Jan Šverma a hornický skanzen

Celková částka: 1,9 mil. korun
Výše dotace: 1,8 mil. korun
Program: IROP
Díl Výleťáku: V broumovském klášteře se našel
stovky let zapomenutý unikát

Ačkoliv je většina dolů v Podkrkonoší už uzavřena, stále se tu najdou nadšenci, kteří tyto industriální památky udržují při životě. Jednou z nich je
i hornický skanzen v Žacléři, který je spojen s historickým objektem dolu Jan Šverma. Areál dolu
je poslední dochovanou památkou hlubinného
uhelného hornictví ve východních Čechách. Částka 48 milionů korun z IROP pomohla zachránit
vzácnou technickou památku pro další generace.
Návštěvníci skanzenu se mohou těšit na ukázky

Kostel Panny Marie je výjimečný nejen svým
stářím (současná podoba je ze 14. století), ale
i technikou stavby. V celém kostele totiž nenajdete jediný hřebík. V kostelíku se můžete pokochat
unikátní vnitřní výzdobou; nezapomeňte si ale
projít i ochoz s devíti dřevěnými deskami, originální kronikou města. Dá se z nich třeba vyčíst,
že v roce 1542 trápily broumovské obyvatele velké
nálety kobylek. Kvůli dřevěné konstrukci kostelu
hrozilo nebezpečí požáru. Na jeho ochranu při-

Celková částka: 1,3 mil. euro
Výše dotace: 1,1 mil. euro
Program: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Díl Výleťáku: Hornoslezská Železná cyklotrasa vede po uzavřených uhelných železničních
tratích
Železná cyklotrasa vznikla v česko-polském pohraničí z iniciativy pěti obcí, které se rozhodly
problém (nevyužité železniční tratě) přeměnit
na turistickou atrakci, jež poslouží místním i návštěvníkům. Na trase dlouhé více než čtyřicet
kilometrů najdou krásné dřevěné kostely, zámky,
parky i přírodní zajímavosti. Železná cyklotrasa
spojuje Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice,
Petrovice u Karviné a Karvinou. Nevyužívané
a uzavírané železniční tratě byly přímo v samosprávě obcí; ty se proto rozhodly využít dřímající
potenciál historie železnic i místních zajímavostí. Vznikla tak jedinečná přeshraniční turistická
atrakce, na jejíž výstavbu partnerské obce získaly
i dotaci z programu Interreg V-A Česká republika
- Polsko. Více např. na: www.karvina.cz

Dlouhodobě zanedbaná údržba dovedla zámek
Vimperk do skoro havarijního stavu. Nyní budovu díky dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu čeká návrat zašlé slávy.
Navzdory probíhajícím stavebním pracím můžete zámek navštívit – na vlastní oči tak uvidíte,
z jakého stavu se zrodí nový a opravený zámek.
Po opravě vznikne nová prohlídková trasa, muzejní expozice a technické zázemí. Díky podpoře z evropských fondů tak bude zachráněna další
kulturní památka. Více na www.zamek-vimperk.
cz, proměnu zámku krok za krokem můžete sledovat i na Facebooku: www.facebook.com/zamekvimperk/.
Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích
nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny

Projekt: Projekt Horní zámek Vimperk
(Winterberg) – Probouzení zimního zámku

Celková částka: 100 mil. korun
Výše dotace: 85 mil. korun
Program: IROP
Díl Výleťáku: Prohlídka zámku a záchrana barokního kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad
Rokytnou

Celková částka: 109,4 mil. korun
Výše dotace: 93 mil. korun
Program: IROP
Díl Výleťáku: Kubova Huť – nejvýše postavená
železniční zastávka u nás a státní zámek Vimperk

Kostel sv. Markéty v Jaroměřicích je barokní perlou Vysočiny a neodmyslitelně patří k panoramatu města. Kostel je krásný nejen zvenčí – nabízí
i unikátní interiér s monumentální kopulí, zajímavou nejen svým zpracováním, ale také nástropní-
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mi freskami o rozloze 450 metrů čtverečních. I na
jejich záchranu se farnosti podařilo získat dotaci.
Projekt, na který IROP přispěje částkou 85 milionů korun, řeší nejen záchranu kopule a fresky,
ale rovněž celkovou obnovu elektroinstalace nebo
vytápění. Projekt také počítá se zpřístupněním
věže s krásným výhledem na Jaroměřice a okolí.
Pod věží by pak měla vzniknout malá kavárnička
s posezením. Více na: farnostjaromerice.cz
Slatiňany – Šlechtická škola v přírodě
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Díl Výleťáku: Velká Čantoryje – Tajemná chlouba moravskoslezských Beskyd
Obce Bystřice a Brenná ve Slezských Beskydech
díky podpoře z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko vybudovaly moderní, atraktivní
muzea a turistická infocentra, která spojuje turistická trasa mj. přes Velkou Čantoryji. Turisté mohou mezi oběma obcemi najít například 29 metrů
vysokou rozhlednu na Velké Čantoryji v nadmořské výšce 995 metrů nebo můstky v Nýdku, na
kterých skákal mladý Adam Małysz. Více na:
www.slezske-beskydy.cz.
Pernštejn – vrchnostenská okrasná zahrada

Celková částka: 108 mil. korun
Výše dotace: 92 mil. korun
Program: IROP
Díl Výleťáku: Zámek Slatiňany chystá šlechtickou školu v přírodě
Zámek Slatiňany byl v době své největší slávy milovaným sídlem rodiny knížat z Auerspergu, jedné
z nejstarších, nejurozenějších a nejbohatších rodin
v habsburské monarchii. Jako mnoho jiných areálů
jej ale ve druhé polovině 20. století čekal úpadek.
V posledních letech se ale zámek postupně vrací
do své původní podoby – v roce 2018 tu i díky dotaci z IROP začaly rozsáhlé stavební práce. Ty dají
nový kabát nejen zámecké budově, ale také přilehlé
šestnáctihektarové zahradě, kam se vrátí i funkční
šlechtická škola v přírodě – miniatura statku, ve
které se šlechtické děti učily hodnotě lidské práce
pomocí hospodaření, péče o zvířata nebo pěstování zeleniny. Zámek v nové podobě se návštěvníkům ukáže už v příští sezóně, podívat se do něj ale
lze i nyní. Více na www.zamek-slatinany.cz.
Slezské Beskydy – společné dědictví
Celková částka: 1,7 mil. euro
Výše dotace: 1,4 mil. euro
Program: Interreg V-A Česká republika – Polsko

Celková částka: 116,1 mil. korun
Výše dotace: 98,4 mil. korun
Program: IROP
Díl Výleťáku: Pohádkový Pernštejn brzy doplní
park anglo-čínského typu
Díky podpoře IROP tu vzniká projekt obnovy zámecké zahrady na svahu pod hradem. Práce jsou
v plném proudu a na finální podobu si návštěvníci ještě chvilku počkají, ale pak se bude na co
těšit – Čínský pavilón, altány, jezírka, vodopády
a mnoho dalšího. Zahrada by se měla vrátit do
své vrcholné podoby z počátku 19. století, kdy
pokrývala celý jižní svah pod hradem. Spolu s obnovenou vrchnostenskou zahradou vznikne také
nový prohlídkový okruh zahradou (návštěvníci
ho budou moci navštívit samostatně i v rámci
komentované prohlídky). Vznikne rovněž klidová
zóna a procházky různé náročnosti pro návštěvníky s omezenou mobilitou. Více na: www.hrad-pernstejn.eu.
Všechny díly jsou k vidění na webové Televizi
Seznam (www.televizeseznam.cz).

Centrum spouští nové webové stránky
V době redakční uzávěrky tohoto čísla vrcholí přípravy ke spuštění nového
webového portálu Centra pro regionální rozvoj České republiky. Nahradí
stávající webové stránky, které již nesplňují současné bezpečnostní
a obsahové požadavky.
Nový web má moderně řešené grafické rozhraní, které
se automaticky přizpůsobí všem myslitelným zobrazovacím prostředkům,
od stolního počítače přes tablety až
k mobilním telefonům, různě velkým
oknům i orientaci
stránek na výšku či
šířku.
Řada aktualizací je
au to m at i z o v á n a ,
například veškeré
změny v kontaktech se realizují bez zásahu člověka, a tak je zajištěna jejich aktualizace a vyloučeny nepřesnosti
způsobované lidským faktorem.
Nové intuitivní redaktorské a administrátorské
rozhraní umožnuje plnou kontrolu obsahu celého
webu Centrem a plynulou aktualizaci řadou redaktorů ze všech odborů a oddělení. Návštěvníci
stránek Centra se mohou těšit na novou fotogalerii, kde se budou postupně prezentovat nejzajímavější realizované projekty, zcela přepracována
je i organizace knihovny dokumentů, kde jsou/
budou jednoduše dostupné všechny soubory určené ke stažení včetně jejich dříve platných verzí.
Každá hlavní oblast činnosti Centra (IROP, EÚS,
EEN) má nyní vlastní domácí stránku s vlastním
kalendářem a aktualitami, které se zároveň automaticky kopírují i na hlavní stranu celého webu.

Řada modulů je dostupná z různých stránek
tak, jak je logicky třeba – uživatel si tak ušetří
například přeskakování z informací o dotačním
programu na menu s kontakty na příslušné manažery projektů apod.
Věříme, že nové stránky zlepší komfort nejen
pro odbornou veřejnost, žadatele a příjemce dotací z evropských fondů, které Centrum
administruje, ale také pro všechny zájemce
o problematiku čerpání prostředků z operačních programů a pro širokou veřejnost, která
se může seznámit s těmi nejzajímavějšími projekty, které byly díky prostředkům z fondů EU
realizovány.
Nový web bude mít stále stejnou adresu:
www.crr.cz.

Pomůžeme vám s realizací vašeho projektu
Územní odbor IROP
pro Liberecký kraj
 U Jezu 525/4, 460 01 Liberec
 iropliberecky@crr.cz

Územní odbor IROP
pro Ústecký kraj

Územní odbor IROP
pro Karlovarský kraj

 U Nákladového nádraží 3144/4,
130 00 Praha 3
 iroposs@crr.cz

 Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové
 iropkralovehradecky@crr.cz

Ústí nad Labem

Liberec
Hradec
Králové

Karlovy Vary

Územní odbor IROP
pro Moravskoslezský kraj

Územní odbor IROP
pro Pardubický kraj

Pardubice
Plzeň

Územní odbor IROP
pro Plzeňský kraj

Územní odbor IROP
pro Středočeský kraj
 U Nákladového nádraží
3144/4, 130 00 Praha 3
 iropstredocesky@crr.cz

Ostrava

Územní odbor IROP
pro Olomoucký kraj

Olomouc

Jihlava

 17. listopadu 1926/1, 301 00 Plzeň
 iropplzensky@crr.cz

Brno

 Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc
 iropolomoucky@crr.cz

Zlín

České Budějovice
Odbor administruje projektové
záměry organizačních složek státu

Kompletní kontaktní údaje
na územní odbory naleznete na
www.crr.cz.

 30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava
 iropmoravskoslezsky@crr.cz

 nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice
 iroppardubicky@crr.cz

Praha

 Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary
 iropkarlovarsky@crr.cz

 U Nákladového nádraží 3144/4,
130 00 Praha 3
 crr@crr.cz
 225 855 321

Odbor centrální
administrace programů

Územní odbor IROP
pro Královéhradecký kraj

 Dvořákova 3134/2, 400 01 Ústí nad Labem
 iropustecky@crr.cz

Centrála

Územní odbor IROP
pro Jihočeský kraj
 L. B. Schneidera 362/32,
370 01 České Budějovice
 iropjihocesky@crr.cz

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

Na Vysočině mají unikátní
školku s nočním
provozem

Děti z Jihlavy a okolí se mohou po prázdninách těšit do nové školky. V srpnu
zde byla otevřena nejmodernější mateřská škola, která je unikátní nejen
svým vybavením – děti zde mají interaktivní dílnu, vodní svět se saunou
a vířivkou nebo velkou zahradu s dopravním hřištěm – ale především tím,
že zde děti budou moci i přenocovat.
Projekt byl realizován jihlavskou radnicí, která
počítá s tím, že školka bude mít noční provoz
a bude otevřena i o víkendech a svátcích. Celková kapacita 100 míst bude ze tří čtvrtin zaplněna dětmi zaměstnanců firmy Bosch Diesel,
kteří pracují na směny. Firma, která je největším
zaměstnavatelem v kraji, s radnicí na výstavbě
nového zařízení spolupracovala a zavázala se, že
po dobu deseti let bude městu přispívat na předškolní vzdělávání ročně jedním milionem korun.
Rodiče dětí, které budou školku navštěvovat, zaplatí stejně vysoké školné jako v ostatních městských školkách, a to 550 korun měsíčně. Pro třídu s internátním provozem je školné stanoveno
na 1 000 korun měsíčně.

Stavba mateřinky se čtyřmi třídami v lokalitě
Na Dolech stála 84 milionů korun, přičemž
město na ni získalo dotaci ve výši 29,75 milionu
korun z evropských fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP).
Zrod školky provázely komplikace, jelikož původní cena, která byla stanovena na 49 milionů
korun, se po předložení projektové dokumentace vyšplhala na závratných 84 milionů. Podle
architekta, který měl projekt na starost, stál za
navýšením nákladů fakt, že finanční strop pro
zakázku se tvořil před čtyřmi lety, tedy dva
roky před faktickou realizací zakázky. Dalším
faktorem, který stavbu školky značně prodražil,
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Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti
sociálního podnikání

byl výběr technologie vytápění. Podle architekta
jsou na vině vládní a evropská nařízení, podle
nichž musejí být veřejné budovy, tedy i mateřské školy, navrhované s nulovou energetickou
náročností, což znamená v podstatě pasivní objekty. Architekt vyčíslil vícenáklady v této oblasti
na více než 10 milionů korun.
Naštěstí pro malé předškoláky měl tento příběh
šťastný konec. Navzdory všem obtížím a složitostem zadávacího řízení a realizace se může
město Jihlava pyšnit ojedinělou mateřskou školou, která plní sny dětí, jak by měl vypadat ideální prostor pro hru a vzdělávání. Zároveň se
město ve spolupráci s místním významným zaměstnavatelem pokusilo novým projektem sladit

soukromý a pracovní život místních obyvatel,
což je jedna z priorit podpory Integrovaného regionálního operačního programu.

Ing. Renáta Marková | ředitelka ÚO IROP pro Kraj Vysočina
Paní ředitelko,
jsme skoro na konci
programového
období 2014–2020.
Jak úspěšní byli
žadatelé v Kraji Vysočina při čerpání
evropských dotací
z programu IROP?
Žadatelé z našeho kraje byli v tomto programovém období velmi úspěšní. Od jeho počátku, tedy od roku 2014, byly v programu
IROP schváleny projekty za 8 miliard korun,
z toho 3 miliardy byly již proplaceny. U zbývajících projektů probíhá realizace. Jenom
do školství šlo více než 1,5 miliardy korun,
a to je opravdu úctyhodná částka. Například
letos se dokončila realizace dvou významných školních zařízení – v článku zmíněná
MŠ Na Dolech a Přírodovědné centrum při
ZŠ Nuselská, které jsou naprosto ojedinělé.
Přírodovědné centrum je unikátní projekt,
který našim dětem umožní vzdělávání v přírodních vědách na špičkové úrovni. Projekt
bude sloužit žákům několika základních škol

Jak si mnozí z nás uvědomují, začleňování handicapovaných spoluobčanů
do běžného pracovního procesu je prioritou moderního demokratického
státu. Jednou z vysoce účinných příležitostí, jak tento společenský
požadavek naplňovat, je budování zařízení, která umožní těmto lidem
pouze s nepatrnou pomocí vést kvalitní pracovní život bez sociálního
vyčleňování. Tato zařízení také v neposlední řadě ukazují široké veřejnosti,
že tito lidé jsou schopnými pracovníky, kteří chtějí pracovat a dostanou-li
pracovní příležitost, nepotřebují čerpat žádné zvláštní výhody.

a já jsem velmi ráda, že Centrum přispělo
k jeho realizaci.
Jaké další projekty byste mohla zmínit
v souvislosti s čerpáním dotací z programu IROP?
Jistě stojí za zmínku Výcvikové a vzdělávací
středisko u jihlavského sídla záchranářů ve
Vrchlického ulici, které má moderní a vysoce
nadstandardní školicí a tréninkové vybavení.
Na jeho realizaci přispěla EU bezmála 70 miliony korun. Mnoho návštěvníků našeho kraje si
během prázdnin mohlo prohlédnout nově zrekonstruovaný hrad Roštejn. V neposlední řadě
bych ráda zmínila oblast deinstitucionalizace
sociálních služeb, což zní děsivě, ale týká se
velmi důležitého aspektu podpory z programu
IROP, kdy je dotace poskytnuta na vybudování
pobytového zařízení pro znevýhodněné skupiny obyvatel s cílem vytvořit potřebné zázemí pro menší skupinu klientů, která umožní
zvýšení kvality péče. Konkrétně mohu zmínit
nově vzniklé pobytové zařízení ve Světlé nad
Sázavou, které je určeno pro 6 osob s mentálním a kombinovaným postižením.

Na konci července tohoto roku tak Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný
regionální operační program (IROP), vyhlásilo ve
specifickém cíli 2.2 „Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání“ výzvu č. 90 „Sociální podnikání pro
KPSVL“ s alokací 60 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato podpora může být
poskytnuta na vznik nového sociálního podniku,
rozšíření podniku nebo na rozšíření stávajících
nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na
jeden projekt je 4 900 000 Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů činí 400 000 Kč.

Podpořeny mohou být pouze projekty v území se
schválenou strategií pro Koordinovaný přístup
k sociálně vyloučeným lokalitám. Agentura pro
sociální začleňování upozorňuje žadatele, aby proces vydávání Souladu projektové žádosti se SPSZ
(Strategickým plánem sociálního začleňování)/
TAP (Tematickým akčním plánem) konzultovali s příslušnými lokálními konzultanty Agentury
ještě před podáním samotné žádosti o podporu.
Jejich kontaktní údaje jsou k dispozici na adrese
https://www.socialni-zaclenovani.cz/lokality/.
Agentura pro sociální začleňování vydá souhlasné
stanovisko pouze těm projektovým žádostem, které budou projektovými výstupy řešit situaci v území sociálně vyloučených lokalit identifikovaných
ve Strategických plánech sociálního začleňování či
dalších dokumentech Agentury.
Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese
https://mseu.mssf.cz od 21. srpna 2019. Příjem žádostí bude ukončen 30. ledna 2020. Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 30. června 2023. S případnými
dotazy na věcné zaměření projektu se obracejte na Centrum pro regionální rozvoj, které
zajišťuje konzultace k výzvám IROP.
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Tým Centra pro Teribear
naběhal 1 400 kilometrů
a přispěl tak 43 tisíc na charitu
Centrum pro regionální rozvoj se letos poprvé jako tým zúčastnilo
charitativního happeningu Teribear. Desetidenní akce má za cíl pomoci
například dětem z dětských domovů, rodinám v nouzi nebo maminkám
v azylových domech. Tým Centra společně ušel nebo uběhl celkem
1 445,5 kilometrů, což odpovídá více než 43 tisícům korun, které poputují
na pomoc týraným dětem.
potkám seniory, malé děti,
maminky s kočárky nebo
i lidi o berlích. Každý tak
má možnost vydat ze sebe
maximum, a každý je tedy
vítězem,“ popisuje atmosféru akce Řičica.

Celkově činil letošní výtěžek Teribearu více než
12 milionů korun a ročník překonal všechny
předchozí rekordy jak počtem účastníků (20 tisíc), tak zdolanými kilometry a vybranou částkou.
Tým Centra měl dva výrazné lídry, kteří se po
celou dobu pohybovali v čele tabulky: Marka
Řičicu (166,5 km) a Davida Kubína (151,5 km).
Marka Řičicu k účasti motivoval fakt, že Teribear
je doslova pro každého. „Nezáleží na tom, kolik
kilometrů člověk zvládne uběhnout, jak rychle
nebo jakou technikou. Líbí se mi, že na trase tak

„Sport miluji, a tak jsem
ani chvíli neváhal se této
skvělé akce zúčastnit,“ doplňuje „stříbrný“ David
Kubín. „Líbí se mi, že člověk může pohybem pomoci dobré věci, v našem
případě týraným dětem.
Mým cílem bylo zvládnout
150 km. Všechny dny byly velmi vysilující, ale
díky povzbuzování kolegů a touze metu pokořit
jsem dosáhl svého. Jsem rád, že jsme v trikotu
Centra vyběhali tak vysokou částku a doufám, že
za rok naběháme minimálně stejně, ne-li více,“
dodává Kubín.
Teribearu se může zúčastnit každý, kdo chce pohybem přispět na dobrou věc – stačí během deseti dnů projít nebo proběhnout vyznačenou trasu
na pražském Vítkově. Partneři akce za každý kilometr přispějí třiceti korunami na charitu.

Doporučení Centra pro
výběr poradenské firmy
Centrum pro regionální rozvoj zaznamenalo případ neziskové organizace,
jejíž projekt byl vyřazen z hodnocení kvůli nedodané dokumentaci.
Organizace přitom měla na vyřízení dokumentace najatou poradenskou
firmu. Ačkoli jsou pravidla hodnocení jasně daná pro všechny žadatele,
Centrum chápe obtížnost situace, ve které se žadatelé mohou ocitnout kvůli
problémům s dokumentací. Proto nám dovolte vydat několik doporučení
pro potenciální žadatele:
1. Konzultujte s Centrem pro regionální rozvoj

3. Kontrolujte, co se děje s projektem

Centrum má v každém kraji regionální pracoviště, kde je možné i před podáním Žádosti o podporu konzultovat veškeré náležitosti
spojené s výzvami, popř. s podáním projektu.
Po podání žádosti je pak možné se s dotazy
obracet na manažera projektu v daném kraji,
o jehož přiřazení je žadatel informován depeší
v MS2014+.
2. S rozvahou vybírejte poradenskou firmu

Je velmi žádoucí, aby si žadatelé ponechali možnost kontrolovat, co se s projektem děje, což je
možné nastavit v systému MS2014+ (návod níže).
Tak budou žadatelé informováni o všem, co se
s projektem děje, i když si najmou poradenskou
firmu, která má plnou moc a činí veškeré kroky
v průběhu podávání projektu (statutární zástupce
organizace tak dostává veškeré informace o pohybech a změnách ohledně projektu, stejně jako
všechny požadavky Centra).

Pokud si vybíráte poradenskou firmu, klaďte velký
důraz na reference, zkušenosti jiných žadatelů či
počet schválených žádostí. Po výběru poradenské
firmy s ní pak udržujte aktivní kontakt během celého procesu.

Jak toto nastavit? Postupujte dle Přílohy č. 1 Specifických pravidel – v tomto případě uvádíme text
k 82. výzvě IROP „Rozvoj sociálních služeb II
(SVL)“. Při vyplňovaní žádosti věnujte pozornost
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záložce Osoby subjektu. Do této záložky se uvádějí osoby k zadanému typu subjektu – statutární
zástupce a kontaktní osoba žadatele, osoba jednající jménem žadatele/příjemce.
V případě, že žadatel dá plnou moc/pověření
k podepisování úloh jiné osobě, vyberte typ subjektu zástupce žadatele (osoba jednající jménem
účastníka) a na záložce Osoby subjektu vyplňte
identifikační a kontaktní údaje všech osob oprávněných k podepisování úloh (žádost o podporu,
žádost o změnu, žádost o platbu, zpráva o realizaci, zpráva o udržitelnosti, žádost o přezkum
rozhodnutí).
Zaškrtnutím checkboxu potvrďte, zda se jedná
o kontaktní osobu, nebo statutárního zástupce
žadatele. Je možné zaškrtnout oba checkboxy.
Stiskem tlačítka Uložit žadatel údaje uloží.

Tyto údaje se musí vyplnit pouze u žadatele.
Právnické osoby (netýká veřejnoprávních
právnických osob) zadají osoby:
1) jména osob s podílem v právnické osobě žadatele/příjemce
2) jména osob, v nichž má žadatel/příjemce podíl
3) osoby, v nichž má žadatel podíl, a výši tohoto
podílu
Výběr subjektu – v horní tabulce vyberte subjekt,
ke kterému chcete přiřadit osobu subjektu.
Dále pak vyplňte údaje o osobě žadatele.
Pokud budete potřebovat podporu při nastavení, kontaktujte příslušného administrátora
monitorovacího systému pro váš kraj.

Dětská brožura o přínosu fondů
EU se chystá vypravit do světa
Pracovníky Centra můžete každoročně potkat nejen na akcích pro odbornou
veřejnost, ale také v našem informačním stánku se spoustou zajímavých
soutěží a her. Návštěvníky těchto akcí, a zejména jejich děti, jistě potěší
zpráva, že dlouho připravovaná osvětová brožura s veverkou Péťou se
pomalu dokončuje a spatří světlo světa během podzimu tohoto roku.
Soutěžní brožuru s veverkou Péťou jsme plánovali od začátku letošního roku. Ohlašovali jsme ji na

stánku Centra při každém osobním setkání, jsme
rádi, že se kreslené příběhy Péti stávají skutečností
a na počátku zimy se s nimi budete moci setkat i vy.
Brožura obsahuje řadu her či hlavolamů a komiks.
Doufáme, že malé čtenáře pobaví a rodičům poslouží jako pomocník, když budou dětem vysvětlovat
tak abstraktní problematiku, jako je role Centra pro
regionální rozvoj při finanční podpoře našeho státu nebo smysl Evropské unie a jejích strukturálních
fondů jako takových. Aktuální informace o brožuře
najdete na webových stránkách Centra.

