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do jubilejního, 25. roku své existence vstu-
puje Centrum pro regionální rozvoj České 
republiky uprostřed další vlny pandemie 
způsobené virem Covid-19. Přes všechna 
omezení a změny ve způsobu práce a výkonu 
delegovaných činností i nadále poskytujeme 
veškeré služby a servis pro své klienty, žada-
tele a příjemce v plném rozsahu. 

Na základě získaných zkušeností z loňské 
první vlny pandemie jsme nahradili osobní 
kontakty, semináře a školení formou elektro-
nické a telefonické komunikace, organizování 
webinářů a poskytování informací a novinek 
vedle webu i ve zvýšené intenzitě prostřednic-
tvím sociálních sítí. 

Většinu chystaných akcí, které byly připravová-
ny v souvislosti s 25. výročím založení Centra 
postupně přesouváme do virtuálního prosto-
ru, kde, jak věříme, je budeme moci alespoň 
v omezené míře uskutečnit a setkat se nejen 
se s Vámi, našimi partnery, žadateli a příjemci. 

Jak už se stalo naší tradicí, v prvním čísle 
každého ročníku hodnotíme a bilancujeme 
právě uplynulé období. Hned první příspě-
vek, rozhovor s generálním ředitelem Centra, 
panem Zdeňkem Vašákem, přináší celkový 
pohled a hodnocení naší práce za loňský 
rok. S podrobnějšími informacemi, průřezem 
činnosti jednotlivých pracovišť Centra v ob-
lasti administrace Integrovaného regionální-
ho operačního programu (IROP), programů 
Evropské územní spolupráce i poradenství 
malým a středním podnikům prostřednictvím 
sítě Europe Enterprise Network. 

03 04 07

12

26

10

20

14
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V loňském roce vedle radikální proměny 
formátu, grafiky a přejmenování časopisu 
Centra (toto číslo je již třetí vydané v nové 
podobě) vzniknul i zcela nový koncept ce-
lého vizuálního stylu Centra. O novém logu, 
jeho přípravě a výkladu jeho symboliky 
a uplatnění v grafickém jazyku se dočtete 
v článku „Tečka a céčko“. 

Řada projektů podpořených z IROP získala 
zajímavá ocenění. V tomto čísle přináší-
me pohled na Stavbu roku Kraje Vysočina 
v Pacově. Přeshraniční projekty realizované 
z programů Evropské územní spolupráce 
pomáhají významným dílem k rozvoji kul-
turního a cestovního ruchu v pohraničí 
a pomáhají ho přetvářet v turisticky atrak-
tivní oblasti. 

 O významu a rozsahu činnosti a aktuálním 
dění ve společném sekretariátu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko přináší roz-
hovor s vedoucím sekretariátu Maciej 
Molak. Významné ocenění získal projekt 
ATCZ7 Dyje 2020 – Thaya 2020 realizovaný 
prostřednictvím společného sekretariátu 
Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

Vážení čtenáři, i v této nelehké době hledej-
me společně vše, co nám pomůže všechny 
nesnáze co nejlépe překonat a co nás co 
nejrychleji dovede do normálních časů. Na 
této cestě Vám přejeme vše dobré a při 
čtení našeho Regionu příjemné rozptýlení 
a načerpání optimismu do dalších dní.

Vaše redakce

Vážení čtenáři,
Úvodní slovo

Regiony nás baví. Občasník. Vydává Centrum pro regionální rozvoj České republiky, U nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3, 
IČ: 04095316. Vydáváno ve spolupráci s grafickým studiem Eternia. Fotografie bez popisku, použité v tomto občasníku, jsou ilustrační zdroj: 
Shutterstock, redakce. Evidenční číslo MK ČR: E 20685. Číslo 28/2021 vychází v Praze dne 28. 2. 2021. Redakce: Vilém Juránek, Pavel Borský, 
Zdeněk Vašák, Helena Miškovičová, Jiří Jansa, Lenka Vašátková, Petra du Toit. Kontakt: media@crr.cz. Tisk: Label s. r. o., Kutná hora. 

Obálka: Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál. Přestupování mezi autobusy a vlaky bývalo v Plzni pro cestující 
komplikované. Díky fondům EU (IROP) vznikl nový autobusový terminál, který přispěl k lepší organizaci veřejné dopravy. 
V běžný pracovní den odsud vyjíždí minimálně 72 spojů, jejichž cestující mohou nyní pohodlně přestupovat a využívat 
všechny druhy plzeňské veřejné dopravy. Autobusový terminál v hodnotě přes 150 mil. Kč byl podpořen z Integrovaného 
regionálního operačního programu více jak 94 mil. Kč. Foto: Z archivu soutěže Stavba roku Plzeňského kraje.

*

30
Co EEN plánuje pro 
firmy a podnikatele 

v roce 2021
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Poslední rok programového 
období 2014–2020 právě skončil. 
O zvládnutí první vlny pande-
mie jsme již hovořili v minulých 
číslech. Jak jste využili zkušenosti 
na podzim, když se situace v sou-
vislosti s covid-19 s ještě větší 
intenzitou opakovala?

Po zlepšení situace a rozvolně-
ní podmínek v průběhu června 
minulého roku se dalo očekávat, 
že se na podzim situace může opět 
horšit. To, že by se však dostala do 
tak špatného stavu, ve kterém se 
nacházíme na přelomu roku, jsem 
ale v létě v žádném případě nepřed-
pokládal. Na úrovni vedení jsme dále 
pravidelně sledovali aktuální stav 
a predikce, vyhodnotili jsme rizika 

související s první vlnou a navrhli 
opatření, která měla dále zefektivnit 
činnost úřadu a výkon delegovaných 
činností. Když tedy v říjnu opět 
došlo k výraznému zhoršení situace 
a vyhlášení nouzového stavu, měli 
jsme připravený a již vyzkoušený 
krizový plán, který se okamžitě 
aktivoval, a činnost úřadu i výkon 
delegovaných činností tak byla a je 
zajištěna bez zásadních omezení. 
Dále však bohužel není možné 
realizovat konzultace a schůzky 
s osobním setkáním, ale pro tyto 
účely využíváme online komunikaci. 
V této oblasti jsme získanými zku-
šenostmi významně zefektivnili naši 
práci a tento způsob komunikace se 
velmi osvědčil. Většina zaměstnan-
ců pracuje převážně z domova, ale 

vzhledem k celkové elektronizaci 
procesů je činnost Centra zajišťová-
na na výbornou. Zaměstnanci velmi 
zodpovědně přistupují k dodržování 
nastavených preventivních opat-
ření, zajištění chodu úřadu i výkonu 
delegovaných činností, což mě těší 
a velmi si tohoto přístupu vážím.

Když odhlédneme od komplikací 
způsobených pandemií, jaký byl 
pro Centrum rok 2020?

Rok 2020 byl pro Centrum velmi 
úspěšný. Splnili jsme všechny poža-
davky, které na nás byly kladeny ze 
strany zřizovatele a jednotlivých 
řídicích orgánů, a to ve vysoké kva-
litě. Podařilo se nám zefektivnit ně-
které procesy, a díky tomu můžeme 

S úskalími obou vln pandemie 
roku 2020 se Centrum 
vyrovnalo na výbornou

Rok 2020 přinesl naprosto odlišné podmínky pro práci 
i život každého z nás. Vyvolal změny v organizaci práce, 
plnění pracovních úkolů ve firmách i institucích, zajištění 
zdraví zaměstnanců a prověřil rozvoj a připravenost zejména 
v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jak se 
podařilo všechny tyto nečekané změny, které nepochybně 
ovlivnily způsob práce a administraci svěřených agend, Centru 
zvládnout, jsme se zeptali generálního ředitele Zdeňka Vašáka.

Rozhovor s generálním ředitelem

bez významných omezení zajišťovat 
činnost i v této nelehké době.

Jako nositel certifikátu normy ČSN 
EN ISO 9001-2016 jsme úspěšně 
prošli auditem sytému řízení kvality. 
Na podzim uplynul rok od schválení 
nové strategie Centra, podle které 
jsou stanoveny nové strategické 
cíle a aktualizovány hodnoty, které 
určují firemní kulturu Centra. Po roce 
existence této strategie jsme na 

úrovni vedení jednoznačně potvrdili 
její správné nastavení a s potěšením 
vyhodnotili, že mnohé úkoly vedoucí 
k naplnění vize již byly splněny nebo 
jsou nyní realizovány. Jako jeden ze 
zásadních úkolů osobně vidím nasta-
vení a implementaci kompetenčního 
modelu, který vychází z hodnot Cent-
ra a který bude nejen nástrojem pro 
hodnocení a odměňování zaměstnan-
ců, ale bude nám i pomocníkem při 
výběru nových uchazečů.

V souvislosti se zmírněním násled-
ků pandemie přijala EU celou řadu 
opatření. Zasáhnou nějakým způso-
bem do činnosti Centra?

Evropská komise reagovala na koro-
navirovou pandemii nástrojem Next 
Generation EU. Tento nástroj je his-
toricky nejrozsáhlejším stimulačním 
balíčkem, který kdy byl z rozpočtu 
EU financován. Jednou částí je 
i program React EU, prostřednictvím 
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obnova výpočetní techniky, dovyba-
vení zaměstnanců mobily, instalace 
docházkových terminálů, zavedení 
systému pro elektronické vytěžování 
faktur a ještě mnohé další aktivity. Při 
administraci operačních programů 
zajistíme splnění pravidla N+3, bude-
me pokračovat v přípravách nových 
operačních programů pro období 
2021+, ve kterém budou v letošním 
roce vyhlášeny první výzvy. V souvis-
losti s covidovými aktivitami bude-
me administrovat projekty v rámci 
nástroje React EU a dále vypomáhat 
s administrací některých národních 
covidových programů.

Na závěr se vás již tradičně zeptám: 
Co byste pro letošní rok popřál 
Centru, jeho zaměstnancům, 
partnerům a čtenářům?

Zaměstnancům Centra bych chtěl vel-
mi poděkovat za odpovědný přístup 
k dodržování nastavených pravidel 
a k zajištění efektivního výkonu 
činností Centra i v této složité době. 
Žadatelům a příjemcům bych chtěl 
poděkovat za kvalitní práci v podobě 
předložených a realizovaných projek-
tů. Partnerům Centra bych rád po-
děkoval za dobrou spolupráci. Všem 
přeji do nového roku hlavně hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v pracovním 
i soukromém životě.

kterého získá Česká republika zhruba 
30 mld. Kč. Tyto prostředky mají 
podpořit projekty zejména v oblasti 
zdravotnictví a dále pak v oblastech 
integrovaného záchranného systému 
a sociální infrastruktury. Veškeré tyto 
prostředky budou rozdělovány z In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu, jehož administraci zajišťuje 
Centrum. Tedy veškerou distribuci 
těchto prostředků zajistí Centrum 
společně s Ministerstvem pro místní 
rozvoj. Je to činnost, se kterou jsme 
nepočítali, nicméně jsme si vědomi 
potřeby efektivního využití a dis-
tribuce těchto finančních prostředků, 
a velmi rádi se tedy této nové aktivity 
zhostíme, aby příjemci mohli obdržet 
tyto finanční prostředky co nejdříve.

Vedle této aktivity se zaměstnanci 
Centra zapojili i do pomoci s ad-
ministrací národních dotačních 
programů Covid – Ubytování a Covid 
– Cestovní ruch, které má na starosti 
ministerstvo pro místní rozvoj.

V letošním roce Centrum oslaví 
25 let své existence. Takové jubi-
leum je jistě důvodem k oslavám. 
Co nového přinese začátek dalšího 
čtvrtstoletí jeho činnosti?

Pětadvacáté výročí je určitě význam-
ným důvodem k oslavě, ale také je 

to podnět k zamyšlení nad tím, zda 
některé z věcí, symbolů a nástrojů, 
které Centrum používá celých 25 let, 
dosud odpovídají a postačují dnešní 
době a zda je není třeba aktua-
lizovat, modernizovat či nahradit 
novými. Tímto přístupem jsme také 
posoudili logo a všechny související 
grafické prvky, které Centrum použí-
valo celé minulé čtvrtstoletí a shodli 
jsme se, že je potřebná jejich změna, 
kterou jsme v závěru loňského roku 
zrealizovali. Od začátku roku 2021 
má tak Centrum logo a celý vizuální 
styl ve zcela nové podobě. Věříme, 
že nový grafický jazyk Centra lépe 
osloví současné generace a bude 
lépe reprezentovat Centrum i jeho 
vizi „Chceme být nejvýznamnějším, 
stabilním a respektovaným partne-
rem ve vašem regionu“. V souvis-
losti s 25. výročím dále chystáme 
v průběhu celého roku řadu akcí 
pro širokou a odbornou veřejnost. 
Realizaci a podobu těchto akcí však 
budeme muset přizpůsobit aktuální 
covidové situaci.

Vstupujeme do nového 
programového období. Jaké hlavní 
úkoly musí Centrum v roce 2021 
realizovat?

V tomto roce se budeme snažit 
dále modernizovat úřad, čeká nás 

Pětadvacáté výročí je určitě 
významným důvodem k oslavě, ale 

také je to podnět k zamyšlení...

IROP v číslech

Jak Centrum 
pracovalo v roce 2020

Nepříznivá situace vyvolaná celosvětovou pandemií 
onemocnění covid-19 se samozřejmě dotkla také chodu 
našeho úřadu. Zaměstnanci Centra byli nuceni během 
roku 2020 po většinu času pracovat mimo úřad, v režimu 
home office. S potěšením však můžeme konstatovat, že 
ztížené pracovní podmínky neměly žádný vliv na průběh 
administrace projektů a výkon činností, které Centrum 
zajišťuje. Během roku 2020 nedošlo k žádnému přerušení 
administrace IROP a pracovníci Centra byli s žadateli 
a příjemci ve stálém kontaktu.

Ve prospěch velmi dobrých výsled-
ků hovoří také samotná čísla – tedy 
jednotlivé výstupy práce Centra. 
Na následujících řádcích bychom 
vám velmi rádi představili objem 
práce, který Centrum během 
velmi nestandardního roku 2020 
dokázalo zabezpečit.

S potěšením můžeme konstatovat, 
že na konci roku 2020 bylo z In-
tegrovaného regionálního operační-
ho programu podpořeno 10 328 
projektů za 121 mld. Kč příspěvku 
EU, což představuje 98 % finančních 
prostředků programu, které byly roz-
děleny mezi příjemce. Realizace byla 
ukončena u 6 791 projektů v cel-
kovém objemu téměř 55 mld. Kč.

Během roku 2020 bylo Centrem 
schváleno a doporučeno k pro-
placení 3 325 žádostí o platbu 
za 23 mld. Kč. Nejvyšší podíl 
schválených finančních prostřed-
ků z celkového objemu směřoval 
v roce 2020 do Středočeského 
kraje. Následoval kraj Moravsko-
slezský, kde byl schválen druhý 
nejvyšší objem proinvestovaných 
finančních prostředků.

Žádostí 
o platbu Příspěvek EU

3 325 23 mld. Kč 
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Integrovaný regionální operační 
program byl jako jediný ope-
rační program v České republi-
ce vybrán k tomu, aby pomohl 
rozdělit finanční prostředky, 
které Česká republika obdrží do 
roku 2023 od Evropské unie za 
účelem snížení dopadů pande-
mie onemocnění covid-19.

Finanční prostředky budou 
rozděleny prostřednictvím 
nového investičního nástroje 
REACT-EU, který umožní čerpat 
finanční podporu již v tomto 
roce. Mimořádné dodatečné 
zdroje určené na pomoc při 
zotavování z krize způsobené 
pandemií onemocnění covid-19 
a na přípravu ekologického, 
digitálního a odolného oživení 
hospodářství v EU byly České 
republice přiděleny pro rok 
2020 ve výši 22,4 mld. Kč. 
Celkem by ČR měla z REACT-EU 
obdržet asi 1 mld. EUR. Zby-
tek Evropská komise zveřejní 
v roce 2021.

Iniciativa REACT-EU bude 
součástí Integrovaného regio-
nálního operačního programu 
(IROP), a to v programovém 
období 2014–2020 v rámci 

IROP bude 
administrovat 
projekty 
zaměřené na 
snížení následků 
pandemie covid-19

— 9 —

nově vytvořené prioritní osy 
6 – REACT-EU.

Z Integrovaného regionálního 
operačního programu budou 
podpořeny projekty v oblasti 
zdravotnictví a IZS. Další možné 
oblasti podpory jsou v jednání.

Projekty budou ve všech navr-
hovaných oblastech realizová-
ny na území celé ČR, včetně 
hl. m. Prahy.

V této chvíli připravuje řídi-
cí orgán IROP (ministerstvo 
pro místní rozvoj) aktualizaci 
Programového dokumentu 
IROP, kde bude zapracována 
iniciativa REACT-EU v podobě 
nové prioritní osy 6. Úpravy za-

Ruku v ruce s kontrolou žádos-
tí o platbu provádělo Centrum 
rovněž kontrolu veřejných zakázek, 
které byly při realizaci projektů 
uskutečněny. Celkem bylo bě-
hem roku 2020 zkontrolováno na 
čtyři a půl tisíce veřejných zakázek 
zadávaných příjemci v různých ka-
tegoriích finančních limitů. Nejvyšší 
podíl na celkovém počtu zkont-
rolovaných zakázek měly zakázky 
malého rozsahu – jeden a půl tisíce 
zakázek. Ty však byly těsně násle-
dovány téměř shodným počtem 
nadlimitních i podlimitních zakázek.

Výše uvedená číselná vyjádření vý-
stupů, které jsou předmětem kont-
roly Centra, a kopírují tak činnosti, 
které Centrum zajišťuje, vypovídají 
o celkovém vývoji Integrovaného 

*
Doporučujeme žadatelům sle-
dovat internetové stránky Centra 
www.crr.cz a ministerstva pro 
místní rozvoj www.irop.mmr.cz, 
kde budou průběžně zveřejňovány 
veškeré aktuality.

hrnují návrhy oblastí, kam bude 
podpora směřována, včetně 
příslušných finančních objemů 
pro jednotlivé aktivity. Po schvá-
lení programového dokumentu 
Evropskou komisí budou vypsány 
konkrétní výzvy pro jednotlivé 
oblasti. K předpokládanému vy-
hlášení výzev z iniciativy REACT-
EU dojde v březnu 2021.

regionálního operačního programu. 
V závěru stávajícího programového 
období je převážná část projektů 
v realizaci, celková alokace progra-
mu je téměř rozdělena, příjemci in-
vestují přidělené finanční prostředky, 

IROP v roce 2020

vyhlašují výběrová řízení a žádají 
o proplacení vynaložených prostřed-
ků. Do těchto oblastí se tedy po celý 
minulý rok soustředila činnost Cent-
ra a bude tomu tak i nadále, v právě 
začínajícím roce 2021.

Podpořené 
projekty

Ukončené 
projekty
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projekty

Podpořené 
projekty

Ukončené 
projekty

Podpořené 
projekty

Ukončené 
projekty

Finanční objem SF 
k celkové alokaci

Počet 
projektů

Finanční objem 
EU podíl

Finanční objem 
CZV celkem

Podpořené projekty jsou projekty, kterým byl vydán právní akt. 
Ukončené projekty jsou projekty, které byly zrealizovány a proplaceny.*
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Jsme na prahu třetího tisíci-
letí. Rok 2021. Rok, ve kterém 
Centrum oslaví 25. výročí svého 
založení. Mnoho se za těch 25 let 
změnilo. Přibyly komunikační 
kanály i sociální sítě, s rozvojem 
digitální techniky a vývojem 
společnosti se proměnily formy 
i způsoby komunikace. Také my 
v Centru si celý tento posun 
velmi dobře uvědomujeme. 
Proto jsme se po dlouhých 
debatách rozhodli kompletně 
modernizovat korporátní identitu 
Centra. Tyto provedené kroky 
řadí Centrum mezi pokrokové 
a dynamické úřady v rámci or-
ganizací státní správy.

Původní logo bylo součástí Cent-
ra celých 25 let. A po celou dobu 
plnilo svůj účel. S příchodem 
nových komunikačních kanálů 

jsme si postupně uvědomovali 
potřebu logo upravit. Více než 
6 měsíců jsme zvažovali různé 
dílčí úpravy loga, nakonec 
jsme se ale rozhodli pro jeho 
kompletní změnu.

Komplexní změna grafické iden-
tity používané v celonárodním 
měřítku je v každé organizaci 
nebo firmě vždy těžký a ná-
ročný úkol s četnými přesahy 
a pro Centrum to znamenalo 
náročnou výzvu. Řešili jsme 
použití nového loga ve vztahu 
ke grafickým značkám našich 
partnerů i k symbolům admi-
nistrovaných programů a k mi-
nisterstvu pro místní rozvoj. 
Zároveň jsme kladli důraz na 
aktuální trendy ve vizuální 
komunikaci. Zpracování nové-
ho symbolu Centra ve třetím 

tisíciletí však navazuje také na 
původní řešení loga, a tím i na 
samotnou historii organizace.

Nové logo a s ním spojená celá 
nová grafická identita reflek-
tuje všechna tato kritéria. Má 
za úkol dobře sloužit, důstojně 
reprezentovat a také se má líbit. 
Nové logo není tedy jen pouhou 
náhradou původního. Zadáním 
bylo vytvořit takovou identitu, 
které bude každý dobře rozu-
mět, která bude snadno čitelná, 
silná, stabilní a samozřejmě 
i nadčasová a dokáže reprezen-
tovat Centrum a jeho činnost 
ve všech regionech.

Druhá polovina minulého roku 
se tak nesla ve znamení příprav 
a sběru podkladů k přípravě 
rebrandingu Centra.

Tečka a céčko

Nový grafický symbol musí samo-
zřejmě částečně respektovat logo 
původní a odkazovat na něj. Tvar 
České republiky s červeným koso-
čtvercem uprostřed byl nahrazen 
červeným středobodem symbolizují-
cím Centrum a doplněným modrým 
pásem ve tvaru písmene C, který 
znázorňuje široký záběr naší práce. 
Logo, ač geometricky souměrné, 
opticky směřuje nahoru a dopředu – 
symbolizuje růst a posun vpřed.

Snažili jsme se zvolit logo praktické 
a jednoduché. Protože v jedno-
duchosti je krása a jednoduchý 
symbol je navíc otevřen hravosti. 
Symbol vychází z proporcí tzv. 
zlatého řezu a graficky je velmi 
silný. Jeho dobrá rozpoznatelnost 
a konkurenceschopnost oproti 
logům dalších organizací je velkým 
posunem dopředu.

Nový symbolStarý symbol

Zlatý řez

Tečka a céčko aneb 
Centrum má nové logo

V letošním roce se budete s naším 
novým logem postupně setkávat 
jak na našich pobočkách, tak i na 
našich sociálních sítích, v našich 
publikacích, v e-mailové komunika-
ci, na webu a podobně.

Centrum dělají „Centrem“ nejen 
jeho zaměstnanci, ale i jeho 

grafické výstupy. V tomto roce 
vstupujeme do dalšího čtvrtstoletí 
své činnosti a zároveň do dalšího 
programového období. Těší nás, 
že nové období bude provázeno 
již naším novým logem.

Jsme hrdí, že původní logo nám 
sloužilo po celé čtvrtstoletí 
existence Centra a že i díky 
němu jsme vybudovali pově-
domí o nás a o našem poslání jak 
mezi zaměstnanci a partnery, tak 
i u širší odborné veřejnosti. Věří-
me, že naše nové logo se stane 
důstojným nástupcem tohoto 
významného symbolu a bude 
náš úřad skvěle reprezentovat 
po dalších 25 nebo i více let.

*Jak se vám líbí logo? 
Napište nám na media@crr.cz

— 10 —

Náhled nového grafického stylu Centra
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Máme opravdu velkou radost, že 
více než polovina oceněných objek-
tů vznikla nebo byla opravena díky 
dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu.

IROP zcela ovládl kategorii Školské 
stavby, kde projekty podpořené 
z IROP získaly všechny ceny. Hlavní 
cenu Stavba roku Kraje Vysočina 
2019 získala Mateřská škola Za 
Branou Pacov. U mateřinky porota 
ocenila především výjimečně zdařilé 
architektonicko-urbanistické pojetí 
vnitřních i vnějších prostor. Vznikl 
zcela nový komplex složený z hlavní 
dvoupodlažní budovy a pěti menších 
jednopodlažních pavilonů propo-
jených spojovací chodbou. Pavilony, 
ve kterých sídlí jednotlivá oddělení, 
disponují velkými dřevěnými tera-
sami, kde si mohou děti při pěkném 
počasí hrát nebo sníst svačinu. 
Nechybí zde ani zahrada a v létě 
mohou děti dovádět v menším bazé-
nu. Školka zaujala i porotu soutěže 
Česká cena za architekturu 2020, 
hlavní cenu sice nezískala, ale dosta-
la se až do finále.

Tři udělená čestná uznání získaly 
MŠ Na Dolech v Jihlavě, ZŠ Nuselská 
v Havlíčkově Brodě a ZŠ Okrouhli-
ce, která zároveň získala Cenu 
veřejnosti, Cenu hejtmana a Cenu 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 
Budova školy je řešena jako jedno-
duchý kvádr, který je propojen 

Uplynulý rok byl velmi atypický v mnoha ohledech. Pandemie 
zapříčinila, že se na chvíli zastavil čas a vše bylo takříkajíc vzhůru 
nohama. Daná situace ovlivnila i vyhlášení výsledků soutěže Stavba 
roku Kraje Vysočina 2019. Místo fanfár, potlesku a dvakrát zrušené 
společenské akce došlo pouze na osobní návštěvu předsedy soutěže 
u realizátorů vítězných staveb. Veřejnost se tedy jména vítězů 
dozvěděla až na podzim minulého roku.

IROP dominoval soutěži 
Stavba roku Kraje Vysočina
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Foto z archivu soutěže Stavba roku Kraje Vysočina

Objekt: MŠ Za Branou Pacov
Příjemce: Město Pacov
Celková výše dotace: 60 000 000 Kč

Objekt: ZŠ Okrouhlice
Příjemce: Obec Okrouhlice
Celková výše dotace: 26 039 404 Kč

proskleným krčkem s mateřskou 
školou. Stavební firma na stránkách 
soutěže k návrhu uvádí: „Snažili 
jsme se vytvořit stavbu, ve které 
budou děti formovány nejen výukou, 
ale i kvalitou samotného prostředí. 
Budově jsme vtiskli nadstandardní 
a originální design, aby se dětem 
líbila, bavila je a rozvíjela jejich 
kreativitu.“ A to se povedlo.
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Realizace projektů EÚS v roce 2020

Programy Evropské územní spolupráce 
a realizaci projektů v roce 2020 
nezastavila ani řada opatření, která 
v některých případech významně zasáhla 
do života přeshraničních projektů.

Programy 
Evropské územní 
spolupráce 

Zejména v oblastech zaměřených 
na spolupráci institucí, kulturních 
akcí a dalších aktivit, kde je zapo-
jena odborná i široká veřejnost, 
přinesla řada restrikcí pohybu či 
cestování přes hranice realizáto-
rům projektů značné komplikace. 

Centrum pro regionální roz-
voj České republiky však i přes 

Program Počet kontrol finanční objem (EUR)

Polsko 685 47 115 858,63 

Sasko 291 10 269 164,69 

Rakousko 177 13 782 134,34 

Bavorsko 243 16 460 402,44 

Slovensko 194 8 207 962,44

Central Europe 144 3 131 698,17 

Interreg Europe 50 622 852,23 

Danube 26 743 756,39

Urbact 6 49 595,11

Celkem 1 816 100 383 424,44

Počet kontrol na jednotlivých programech 
a finanční objem za rok 2020

Zdroj: Reporting EÚS k 6. 1. 2021 

Stav jednotlivých 
programů 
přeshraniční 
spolupráce

všechna omezení dokázalo veš-
keré činnosti úspěšně zajistit. Na 
pomoc příjemcům při vynucených 
změnách v projektech posky-
tovalo konzultace o možnostech 
řešení tak, jak je umožňovala nově 
nastavená metodika jednotlivých 
programů reagující na novou 
situaci, a umožnilo tak zejména bez 
jakýchkoliv zádrhelů nadále pokra-

čovat v administraci projektů 
a kontrole realizovaných výdajů.

V porovnání s předchozími 
roky se v tomto programovém 
období finanční objem všech 
ukončených kontrol a žádostí 
o platbu za celý rok 2020 dostal 
na doposud nejvyšší hodnotu 
a překonal i rok 2019.

Situace je na každé hranici stále 
dosti odlišná, ale tři programy se již 
fakticky přehouply do druhé poloviny 
své realizace, tedy pokud se na ně 
podíváme skrze celkový objem pro-
placených finančních prostředků. 

Stále nejlépe je na tom sasko-český 
program, který se již dostává do 
závěrečné fáze. Velký počet projektů 
ukončil realizaci, proplaceny jsou již 
více než ¾ alokace a další projekty 
byly schvalovány jen jako náhradní. 
S plněním pravidla N+3 tak logicky 
nejsou žádné problémy a aktuálně je 
splněno i pro rok 2021. Centrum loni 
ukončilo celkem 291 kontrol projek-
tů za více než 10,3 mil. EUR.

Další dva programy, bavorsko-čes-
ký a česko-polský, jsou přibližně 
v polovině své realizace. Program, 
který se uskutečňuje na jihozápadní 
hranici na české straně, zaznamenal 
prozatím nejvyšší finanční objem 
kontrol od začátku programového 
období, a to 243 kontrol v celkovém 
objemu 16,5 mil. EUR. Česko-pol-
ský program, který je svou alokací 
i územím, na kterém se realizuje, 
největším, zaznamenal v roce 2020 
ze strany Centra celkem 685 kontrol 
v objemu 47 mil. EUR. Oba dva tyto 
programy rovněž splnily pravidlo 
N+3 bez problémů. Disponibi-
lní alokace obou programů je již 
téměř rozdělena.

Přeshraniční program s Rakouskem 
rovněž nabral v roce 2020 rychlejší 
tempo a Centrum v něm provedlo 
177 kontrol za 13,8 mil. EUR. 
Alokace programu je zasmluvněna 
z 94 % celkového objemu. Pravidlo 
n+3 pro rok 2019 bylo splněno již 
v průběhu léta.

Slovensko-český program se i v roce 
2020 potýkal s problémy, pravidlo 
n+3 se podařilo splnit až v závěru 
roku, a to i díky značnému úsilí 
kontrolorů Centra, kdy bylo nutné ad-
ministrovat zvýšený finanční objem 
z důvodu necertifikování některých 
výdajů na slovenské straně. Celkem 
to znamenalo oproti předcházejícímu 
roku nárůst o více než 30 % a ukon-
čeno bylo 194 kontrol za 8,2 mil. EUR.

Kontrola výdajů probíhá i v progra-
mech nadnárodní a meziregionální 
spolupráce, kde v programech 
Central Europe, Danube a Interreg 
Europe bylo ukončeno 220 kontrol.

Za celý rok 2020 se Centru pro 
regionální rozvoj České republiky 
a Odboru Evropské územní spolu-
práce podařilo dokončit ve všech 
operačních programech, které 
administruje, celkem 1 816 kontrol 
za 100,4 mil. EUR.

Jak bylo uvedeno na začátku pří-
spěvku, jednalo se v roce 2020 
i přesto, že pracovníci odboru museli 
vykonávat po více než třetinu roku 
práci na dálku mimo kancelář, o do-
posud rekordní objem práce.

Projekt Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí.
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Na otázky týkající se přeshraničního česko-polského 
programu Interreg odpovídá vedoucí Společného 
sekretariátu, pan Maciej Molak.

Jaký je aktuální stav implementace 
programu Interreg CZ-PL 2014–2020?

Prostředky programu již byly roz-
děleny ve všech prioritních osách. 
Nyní pracujeme s různými variantami 
čerpání úspor, které postupně vzni-
kají z ukončených projektů. Například 
v prioritní ose 2, zaměřené na cestovní 
ruch, se z těchto úspor postupně 

financují schválené náhradní 
projekty. V prioritní ose 4, za-
měřené obecně na přeshraniční 
spolupráci institucí a komunit, 
žádné náhradní projekty již nejsou 
k dispozici, a proto aktuálně pro-
bíhá nová výzva pro předkládání 
projektových žádostí, která je 
určená právě k čerpání postupně 
vznikajících úspor.

Interreg V-A Česká republika – Polsko
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o implementaci 
programu a přípravy 
nového programu 2021+
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Jaký byl zájem o dodatečnou 
výzvu v PO 4, která řešila 
přeshraniční spolupráci institucí 
a místních komunit v době pande-
mie a po ní?

Tato nová výzva, kterou zmiňuje-
te, se skutečně svým způsobem 
snaží reagovat na aktuální situaci 
pandemie onemocnění covid-19. 
Přece jen celospolečenská situa-
ce – od vládních opatření, přes 
pracovní neschopnost řady lidí 
kvůli onemocnění či karanténě až 
po obecnou náladu ve společnosti 
– nějaké aktivní přeshraniční spolu-
práci příliš neprospívá. Potýkáme se 
s tím v řadě současných projektů, 
kdy se mnoho aktivit musí odsou-
vat v čase nebo realizovat online 
formou. Aby náš program nekončil 
takto „smutně“, a zároveň abychom 
opětovně podpořili navázání 

kontaktů tam, kde byly přerušeny 
a motivovali staronová partnerství 
k adaptaci na současnou situa-
ci i případné podobné situace 
v budoucnu, vyhlásili jsme novou 
specifickou výzvu v PO 4. Přestože 
propagace a informační semináře 
mohly probíhat pouze online, zájem 
žadatelů byl značný. I přes poměrně 
krátký termín pro předkládání jsme 
obdrželi 36 projektových záměrů. 
Nyní nás čeká několik standardních 
kroků kontroly, hodnocení a výběru 
projektů, v červnu 2021 by pak vy-
brané projekty měly být definitivně 
schváleny Monitorovacím výborem.

Na co se můžeme těšit v novém 
programu přeshraniční spoluprá-
ce v letech 2021–2027?

Přípravy na nový program 
přeshraniční spolupráce Čes-

ké republiky a Polska pro období 
2021–2027 jsou již v plném prou-
du. Přestože jsou parametry při-
pravovaného programu čím dál 
konkrétnější, je nutné zdůraznit, že 
všechny informace níže uvedené 
jsou stále předběžné, vyplývají z do-
savadních jednání pracovní skupiny 
a nebyly doposud oficiálně schvále-
ny. Nejzajímavějšími novinkami jsou 
některé nové oblasti podpory, jakou 
je podpora biologické rozmanitosti 
a přizpůsobení se změnám klimatu 
či modernizace přeshraničních že-
lezničních tratí. Níže uvádím všechny 
hlavní parametry nového programu.

Stejné jako v předchozím 
období (Liberecký, Královéhra-
decký, Pardubický, Olomoucký 
a Moravskoslezský kraj, Opolské 
vojvodství a části Dolnoslezské-
ho a Slezského vojvodství). 

Nově bude možné nastavit spe-
cificky podporované území pro 
konkrétní oblasti podpory nebo 
jednotlivé výzvy k předkládání 
projektových žádostí.

Podporované 
území: 

Pravděpodobně 80 %, 
financování ex post

Výše podpory 
z EFRR: 

Zatím není jisté, v současném 
období činí 5 %.

Výše podpory 
ze státního 
rozpočtu ČR:

Specificky dle oblasti podpory 
(cíle politiky). Obecně jsou 
způsobilé zpravidla subjekty 
veřejného a neziskového sektoru.

Způsobilí 
žadatelé: 

Pravděpodobně bude 
zachována část alokace, ur-
čená pro drobné projekty, jež 
bude administrována jednot-
livými euroregiony v rámci 
tzv. Fondů mikroprojektů. 
Oproti současnému obdo-
bí by měly být zrušeny tzv. 
projekty „nejnižší kvality“ 
typu C (realizuje pouze jeden 
subjekt bez partnera z druhé 
strany hranice).

Fond 
mikroprojektů: 
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Hlavní oblasti podpory: 

1. Inovace malých a středních 
podniků (přeshraniční podpora 
malých a středních podniků při 
síťování, vstupu na sousední trh, 
zavádění inovací)

2. Životní prostředí (přizpůsobení 
se změnám klimatu, prevence 
rizik a odolnosti vůči katastrofám, 
posílení biologické rozmanitosti, 
zelené infrastruktury v městském 
prostředí a snížení znečištění)

3. Doprava (modernizace 
přeshraničních železničních 
tratí a silničních spojení, včetně 
mostů, projektová příprava 
přeshraničních dopravních 
projektů, homologace/certifika-
ce železničních souprav, digi-
talizace v přeshraniční silniční 
a železniční dopravě)

4. Sociální oblast (podpo-
ra nehmotného a hmotného 

kulturního dědictví, veřejná 
turistická infrastruktura, podpora 
přeshraničních turistických pro-
duktů a nabídek, vzdělávání a vý-
měnné stáže v oblasti cestovní-
ho ruchu, výstavba a značení 
nových turistických stezek a tras)

5. Interreg (síťování institucí, 
jazykové vzdělávání, výměnné 
stáže, přenos zkušeností a dob-
ré praxe, Fond mikroprojektů)
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Pandemie koronaviru a opatření přijatá v souvislosti 
s ní ovlivnila v roce 2020 aktivity programu Interreg 
V-A Rakousko – Česká republika i realizaci jiných programů 
přeshraniční spolupráce. I přes tyto nepříznivé vnější 
okolnosti program uskutečnil celou řadu zajímavých akcí, 
které bychom ve stručnosti rádi shrnuli.

V průběhu roku 2020 proběhla 
dvě zasedání Monitorovacího vý-
boru, první ve dnech 26.–27. úno-
ra 2020 ve Vídni ještě před 
vypuknutím první vlny pandemie, 
druhé ve dnech 4.–5. listopadu 
2020 kvůli epidemiologickým 
opatřením už poprvé online. Ve 
Vídni schválil Monitorovací výbor 
5 projektů, v listopadu pak bylo 
schváleno 8 projektových žádos-
tí. Tematicky se projekty zaměřily 
zejména na tvorbu udržitelných 

sítí, institucionální spolupráci 
a na zachování, ochranu, propa-
gaci i rozvoj přírodního a kulturní-
ho dědictví. Spolupracovat tak 
budou např. Národní park Podyjí 
a Nationalpark Thayatal na rozší-
ření turistických okruhů pro ná-
vštěvníky. Významným tématem 
několika projektů jsou dopady 
klimatických změn – výzkumné 
a vodohospodářské instituce se 
zaměří na studium jejich dopadů 
na hydrologickou bilanci povodí 

Program Interreg 
V-A Rakousko – 
Česká republika 
v roce 2020

Interreg V-A Rakousko-Česká republika

Dyje, další z projektů se bude 
zabývat přizpůsobením zelených 
ploch ve městech suchu a pod-
porou biodiverzity. Spolupra-
covat budou také univerzity a pří-
slušné úřady v oblasti řízení rizik 
vyvolaných dopady klimatických 
změn (zejména sucha) v lesním 
hospodářství.

V první třetině roku byla dokonče-
na také mediální kampaň progra-
mu, jejímž cílem bylo rozšířit 

povědomí o programu Interreg 
Rakousko – Česká republika. Posíle-
na byla prezentace programu nejen 
prostřednictvím sociálních médií, 
ale i v klasických médiích (tisk, roz-
hlas, TV). V lednu byla zorganizová-
na tisková konference v St. Pöltenu 
s tématem přeshraničního posky-
tování zdravotní péče. Celkem 
bylo v rámci kampaně mj. zve-
řejněno 137 zpráv v regionálních 
a národních médiích (TV, rozhlas, 
tisk, online média), natočena videa 
o čtyřech úspěšných projektech, 
která jsou volně ke shlédnutí na 
kanálu YouTube. Novinkou v roce 

www.at-cz.eu
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2020 bylo i zveřejnění prvních dvou 
čísel newsletteru, který bude zájem-
cům pravidelně přinášet nejnovější 
informace o programu Interreg 
Rakousko – Česká republika.

Kampaň nebyla jediným mediálním 
úspěchem programu v roce 2020. 
V srpnu se dostalo značné medi-
ální pozornosti projektu ATCZ37 
Malsemuschel. Na hraničním toku 
řeky Malše se 28. srpna setkali 
český premiér Andrej Babiš, ministr 
životního prostředí Richard Brabec, 
rakouský zemský radní Wolfgang 
Klinger a zástupce spolkového 
ministerstva zemědělství, regionů 
a cestovního ruchu Günter Lie-
bel, aby společně vysadili do řeky 
první exempláře mladých perlo-
rodek říčních. Posílení populace 
ohrožených sladkovodních perlo-
rodek říčních je totiž jedním z cílů 
výše zmíněného projektu.

Velkým úspěchem programu bylo 
rovněž ocenění projektu ATCZ7 
Dyje 2020 – Thaya 2020 v reno-
mované soutěži Adapterra Awards 
2020. Ve finále uspěl v konkurenci 
21 projektů zaměřených na hle-

dání řešení problémů souvisejících 
se změnou klimatu, které vybírala 
odborná porota a získal ocenění 
v kategorii Volná krajina. Projekt od 
hlasujících zároveň obdržel Cenu 
sympatie. Projekt Dyje 2020 vrátil M
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Projekt ATCZ7 Dyje 2020 – Thaya 2020. 

LP: Povodí Moravy, s. p.

Partneři projektu: via donau – Österreichische 
Wasserstraßen-Gesellschaft, Umweltbundesamt, 
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 
veřejně výzkumná instituce, Nationalpark Thayatal 

Doba realizace: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2021

Celkový rozpočet projektu: € 1 756 833,78, z toho 
€ 1 493 308,70 z EFRR

Projekt ATCZ37 Podpora přirozeného prostředí a výskytu perlorodky 
říční (Margaritifera margaritifera) v povodí Malše. 

LP: Ministerstvo životního prostředí ČR

Partneři projektu: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 
veřejná výzkumná instituce; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; 
Jihočeský kraj; Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020

Celkový rozpočet projektu: € 1 663 826,96, z toho € 1 414 252,90 z EFRR

řece Dyji v hraničním úseku tři 
odstavené říční úseky, o které 
v minulosti necitlivými zásahy 
přišla. Díky tomu se zvýšila 
schopnost řeky zadržet vodu 
v cenné lokalitě lužních lesů.
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Odkazy na videa 
na YouTube:

V srpnu a září oslavil náš program 
společně s dalšími přeshraničními 
programy 30 let existence progra-
mů Interreg. Oslavy proběhly 
v rámci akce EC-Day (Den evrop-
ské spolupráce). Protože nebylo 
možné uspořádat žádnou velkou 
akci, rozhodli jsme se pozvat 
zájemce k návštěvě 30 výletních 
cílů spojených s výstupy našich 
projektů. Nabídka 30 výletních cílů 

z programového území byla zveřejně-
na na webových stránkách programu 
a veřejnost měla možnost podělit se 
o své fotky a zážitky z výletů. Potěšilo 
nás, že jsme mohli touto formou 
ukázat výsledek práce příjemců dota-
cí našeho programu a jejich úspěchy. 
Mapa výletních cílů zůstane trvalou 
součástí webu programu a bude 
dále rozšiřována o další cíle z rea-
lizovaných projektů.

Celková alokace programu:
€ 97 814 933,00 EFRR

Počet schválených projektů 
na 9. MV: 5

Suma schválených financí na 
9. MV: € 2 262 013,54 EFRR

Počet schválených projektů 
na 10. MV: 8

Suma schválených financí na 
10. MV: € 3 081 000,75 EFRR

Počet schválených projektů 
celkem: 80 

Suma schválených financí 
celkem: € 91 710 213,81 EFRR
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Muzeum barvířství a barvírna v Gutau
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Enterprise Europe Network

Obtížný 
rok 2020

Pracovišti celosvětové pora-
denské sítě Enterprise Europe 
Network (EEN) v Centru pro 
regionální rozvoj České repub-
liky se podařilo i v roce 2020 
splnit jeho úlohu! Ta je pro EEN 
jasně daná kontraktem s Ev-
ropskou komisí, jež ji zřídila 
a provozuje: Poskytovat po-
moc a poradenství především 
menším firmám o pravidlech 
jednotného trhu a legislativy 
EU, pomáhat najít partnera 
pro všechny druhy podnikání 
ve více než 60 zemích světa, 

pomáhat uplatnit nové tech-
nologie vyvinuté českými fir-
mami na mezinárodním trhu 
a zároveň poskytovat zpětnou 
vazbu Evropské komisi.

Dobrá zpráva – zvládli jsme 
to. Avšak jen díky obrovské-
mu úsilí jak pracovníků EEN, 
tak i jeho klientů. Nové výzvy 
byly veliké. Společně jsme 
se museli učit, jak zvládnout 
přechod na distanční posky-
tování poradenství, jak použí-
vat komunikační technologie, 
museli jsme si začít osvojovat 
pravidla nového způsobu 
komunikace, najít vhodné 
a efektivní nástroje v době 
bez osobního kontaktu. Na 
jaře to ještě vázlo, ale nyní 
můžeme konstatovat, že se to 
ve druhé polovině roku dařilo 
mnohem lépe.

„Postaru“ – tedy jako osobní 
jednání fyzicky přítomných 
firem – stihlo EEN při Centru 
zorganizovat v únoru 2020 
mezinárodní doprovodný b2b 
program MBM Tourism Prague, 
který se uskutečnil během ve-
letrhů Holiday World a Památky 
– Muzea – Řemesla v PVA EXPO 
Letňany. Akce, jejímž hlavním 
organizátorem bylo EEN při 
Centru, se vedle firem zamě-
řených na cestovní ruch účastnili 
i zástupci z oboru památek a kul-
turního dědictví. Přihlásilo se na 
ni 120 firem a institucí z Čes-
ka, evropských i vzdálených 
exotických zemí z celého světa. 
Partnery pro jednání si našlo 
téměř 100 účastníků z 26 zemí, 
kteří uskutečnili více než 180 
dvoustranných mezinárodních 
oficiálních jednání a desítky 
neformálních schůzek.

Akce MBM Tourism Prague 
zaznamenala velký úspěch. Vý-
sledkem byl velký počet slibných 
kontaktů. Účastnící odjížděli 
z Prahy s velkým objemem již 
téměř dohodnuté spolupráce 
v mezinárodní turistice, ale ná-

Poslední tradičně pořádanou akcí 
b2b byl MBM Tourism Prague 2020 
při veletrhu Holiday World

sledující uzavření hranic a pro-
pad odvětví neumožnilo již plnou 
realizaci. Postupně se spoluprá-
ce v turismu začala orientovat 
na jiné priority než jen cestování, 
např. na virtuální digitalizaci 
památek a spolupráci v mezi-
národních projektech, výměnu 
a využití zajímavých softwarů 
pro turistiku a prezentaci mu-
zejních a architektonických ex-
ponátů online a také na hledání 
partnerů pro další vyhlašované 
evropské mezinárodní projekty. 
Významnou roli zprostředkovate-
le a poradenského uzlu zde hraje 
právě síť EEN.

Firma MyStay – příklad inovativní 
firmy, která v oblasti turistiky 
dosáhla mezinárodního ocenění

Český start-up MyStay vznikl již 
v roce 2016, kdy prošel nizo-
zemským StartupBootCamp 
akcelerátorem, kde byl se svým 
nápadem úspěšný. 

Jedná se o systém, který provází 
hotelového hosta po vytvoření 
rezervace až po zhodnocení 
pobytu, to vše plně automa-

ticky a bez nutnosti fyzického 
kontaktu. Se svým produktem 
se MyStay pravidelně zúčast-
ňuje matchmakingových akcí 
pořádaných EEN. MyStay hledá 
partnerství s hotely, kterým 
usnadňuje komunikaci s hote-
lovými hosty. Webová aplikace 
běží na rezervačním systému 
hotelu v pozadí – host tedy vů-
bec nepozná, že využívá služeb 
MyStay. Zároveň ani ubytova-
cí zařízení nemusí instalovat 
nový rezervační systém, neboť 
webová aplikace se uzpůsobí 
tomu stávajícímu. 

Kvalitu nápadu MyStay ocenila 
i Světová organizace cestovního 
ruchu – v roce 2020 se MyStay 
stal vítězem Výzvy pro obnovu tu-
rismu. Tato firma se v roce 2020 
zúčastnila i obchodních jednání 
MBM TOURISM PRAGUE 2020. 
Zde se setkala se zástupci hotelů 
i místních organizací cestovního 
ruchu z celého světa, výsledkem 
byla úspěšně uzavřená spoluprá-
ce s německým hotelem. 

Firma MyStay často využívá 
služeb EEN při Centru. Majitelka 
Pavlína Zychová na b2b akcích 
oceňuje servis poskytovaný EEN 
– především při výběru partnerů 
pro jednání, během jednání i po 
skončení akce, dále mezinárodní 
rozměr a zázemí při obchodních 
jednáních či možnost vstupu na 
veletrhy zdarma.

Nové výzvy pro 
Enterprise Europe 
Network

Co se nám podařilo
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Contact Denkmal 
v Lipsku, Kontakt 
Kontrakt v Brně

Věřím, že z těchto setkání vzejdou 
obchody, protože na sebe natrefily 
osoby podobně naladěné a výborně 
celou situaci uchopily do svých 
rukou. Vím ze své praxe, že obchodní 
vztahy s partnery se tvoří roky, ale 
pokud je položen ten správný základ, 
na kterém se může budovat, jde vše 
o poznání jednodušeji.“

Nelze nezmínit ani Kontakt 
Kontrakt v Brně, který je společnou 
největší b2b akcí všech EEN v ČR 
a v roce 2020 se uskutečnil také 
pouze virtuální cestou bez záze-
mí Mezinárodního strojírenského 
veletrhu. Přesto více než 100 firem 
z 25 zemí uskutečnilo téměř 
300 dvoustranných jednání.

Technické problémy se při or-
ganizování překonaly ovšem 
snadněji než ty další, spojené 
s osobním přístupem k akcím b2b 
(jinak zvané i matchmakingové nebo 

Z ČR se přihlásilo 9 firem (řeme-
slné i inovační firmy zaměřené na 
obnovu památek), které měly zájem 
o setkání především s německý-
mi partnery. Přestože se jednalo 
o rozsahem menší akci EEN, kam 
se zaregistrovalo 46 firem, tak čeští 
účastníci hodnotili získané kontakty 
jako velmi zajímavé s perspektivou 
mezinárodní spolupráce.

Firma S. O. S. Dekorace s. r. o. hodno-
tí DENKMAL z pozice účastníka

Kamila Řezníčková, S. O. S. – Dekora-
ce s. r. o.: „Chtěla jsem ještě jednou 
velmi poděkovat za úžasné zor-
ganizování a spolupráci v rámci onli-
ne veletrhu DENKMAL, kde jsem ab-
solvovala 6 obchodních jednání. Díky 
výběru a přípravě byly mé protistrany 
i já perfektně připraveny. Věděli jsme 
o sobě základní informace z webů 
a měli jsme předem připravené 
dotazy a možné okruhy spolupráce. 

Šlo o navázání kontaktů a virtuální 
obchodní schůzky pro firmy z nejrůz-
nějších oborů – strojírenství, textil, 
automobilový průmysl, železniční 
doprava, chytrá města, potraviny, 
památky, cestovní ruch aj. Velké úsilí 
organizátorů i postupné zvládání 
technologií online akcí vedlo již k do-
cela slibným výsledkům. Celkem se 
účastnilo 140 klientů EEN při Cent-
ru (někteří i opakovaně), přičemž 
proběhlo více než 600 jejich dvou-
stranných schůzek.

Jako příklad menší, nicméně 
úspěšné virtuální akce může sloužit 
CONTACT DENKMAL. I když veletrh 
určený především architektům, 
řemeslníkům, úřadům památkové 
péče, restaurátorům, investorům 
a stavebníkům, jehož hlavním or-
ganizátorem je EEN v Lipsku, musel 
být z důvodu covidové situace zru-
šen, dvoustranná obchodní jednání 
organizovaná sítí EEN proběhla. 

brokerage). EEN firmám během roku 
nabídlo desítky b2b online akcí, 
kam se bylo snadné přihlásit i se 
základními znalostmi IT. Ale mnohé 
firmy se pouze přihlásily. Následně 
si nevybíraly partnery pro jednání, 
s aplikacemi nepracovaly, a tak 
pracovníci EEN museli pomáhat. 
A bohužel, mnozí účastníci se pak 
ke svým předem naplánovaným 
schůzkám nehlásili, takže mnohá 
plánovaná jednání se vůbec neusku-
tečnila. Možná to bylo tím, že je tato 
forma pro ně ještě příliš neosobní, 
necítí takový závazek, jako v případě 
osobních jednání během veletrhů, 
kam musejí přijet a vynaložit finance 
i větší úsilí na přípravu. Doufáme, že 
se i tento přístup v roce 2021 zlepší.

Poradenství v EEN, semináře 
a nové odborné publikace

Vysílání pracovníků a přeshraniční 
poskytování služeb, oblast, které 

se v poradenství EEN při Centru 
věnuje přednostně, v roce 2020 
zaznamenávalo nepřetržité tur-
bulence. Pravidla se stále měnila dle 
karanténní situace v jednotlivých 
zemích, navíc od 30. 7. 2020 došlo 
k zásadním změnám v pravidlech 
pro pracovně-právní podmínky 
(např. platba odměny místo platby 
minimální mzdy, zcela nová de-
finice tzv. dlouhodobého vyslání 
apod.). Proto EEN přinášelo a přináší 
stále aktuální zprávy na svém webu 
a zpracovává je pro potřeby všech 
institucí a hlavně klientů i jako indivi-
duální poradenství.

V roce 2020 EEN postupně pře-
šlo k organizaci webinářů, které 
nahradily semináře. Přesto se EEN 
při Centru podařilo zorganizovat 
dva prezenční semináře zaměřené 
na pravidla pro přeshraniční posky-
tování služeb vysílání pracovníků, 
jeden se konal v únoru a druhý 
v červnu, celková účast na obou 
seminářích byla z důvodu protiepi-
demických opatření nižší, celkem 
bylo přítomno 43 zástupců firem či 
institucí zabývajících se podporou 
firem při podnikání v zahraničí.

Webináře ale dosáhly postupně 
velké účasti, např. webinář věnující 
se vysílání pracovníků sledovalo 
64 účastníků a streamovaný webinář 
o bezpečnosti práce (Rizika práce 
z domova – Home office a jeho 
legislativní a psychosociální aspekty 
v souvislosti s covid-19) dokonce 
178 účastníků, přičemž další desítky 
zájemců si stáhly tento webinář ze 
stránek YouTube dodatečně!

V lednu a srpnu 2020 EEN při Centru 
opět aktualizovalo online verzi brožu-

ry „Jak správně přeshraničně posky-
tovat služby a vysílat pracovníky – 
2020“, hojně využívanou především 
českými podnikateli; stejně tak aktua-
lizovalo i zkrácenou verzi dokumentu 
v angličtině. Vedle toho byla také při-
pravena brožura zahrnující případové 
studie přeshraničního poskytování 
služeb a vysílání pracovníků („Víte, 
co dělat… případové studie k vysílání 
pracovníků“) a stručný přehled změn 
pravidel pro vysílání pracovníků 
„Změny ve vysílání pracovníků po 
30. červenci 2020“.

Příklad individuálního poradenství 
– Firma KOHIMEX, spol. s r. o.

Firma KOHIMEX, spol. s r. o. půso-
bí na českém trhu od roku 2000, 
věnuje se projekci, výrobě a realizaci 
nádrží, sil a zásobníků pro skladování 
různých médií. Tyto nádrže jsou in-
stalovány na místě i v jiných zemích 
EU, na instalace firma vysílá své za-
městnance, a proto musí dodržovat 
komplexní pravidla pro vysílání 
pracovníků platná v dané zemi.

Ing. Jiří Konečný, prokurista firmy 
KOHIMEX, zhodnotil služby EEN 
při Centru takto: „Velice si vážíme 
služeb EEN při Centru pro regio-
nální rozvoj České republiky. Jelikož 
naše projekty realizujeme také 
v zahraničí, musíme stále častě-
ji řešit notifikaci a odlišnosti pro 
vysílání pracovníků v dané zemi. 
Bohužel v současné době neexistuje 
jednotná notifikační webová stránka 
(pro státy EU). Ad hoc dotazy proto 
řešíme s EEN při Centru e-mailem 
nebo telefonicky, vždy jsme se 
setkali s ochotou a rychlou odezvou, 
což nám pomohlo bezproblémově 
splnit naše zakázky.“
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Další akce b2b obvykle pořádané sítí EEN jako 
doprovodný program při velkých veletrzích se 
v roce 2020 nesměle a pomalu přetvářely do 
své současné online virtuální podoby. Od února 
do konce roku se EEN podařilo zorganizovat, 
spoluzorganizovat či zprostředkovat účast 
českým firmám na dvaceti b2b akcích. 

Úspěšné b2b akce 
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Co EEN plánuje pro 
firmy a podnikatele 
v roce 2021
EEN připravuje opět sérii semi-
nářů-webinářů k aktuální situaci 
ve vysílání pracovníků, k tématu 
zdrojů financování, bezpečnosti 
práce, dále b2b akce, které se 
budou konat s velkou pravdě-
podobností převážně online (mi-
nimálně v prvním pololetí 2021), 
ale o to bude větší výběr jak obo-
rově, tak i místem organizování 
(byť virtuálně). První akcí, kterou 
bude organizovat EEN při Centru, 
by měla být b2b jednání při termí-
nově posunutém veletrhu Holiday 

World (přesné datum ještě není, 
pravděpodobně se uskuteční 
v 1. pololetí). 

Individuální poradenství je 
stále aktuální, kdokoliv se na nás 
může obracet jak telefonicky, 
tak e-mailem a též přes webové 
stránky www.een.cz. O všech 
akcích se dozvíte jak na tomto 
webu, tak i na www.crr.cz/een, 
kde jsou k dispozici i naše brožu-
ry a také mezinárodní databáze 
nabídek a poptávek.

Děkujeme všem klientům EEN za 
úžasné pochopení a spolupráci 
v roce 2020 při hledání nových 
forem vzájemné komunikace 
a jsme jim v Centru pro regi-
onální rozvoj České republiky 
kdykoliv k dispozici odpovědět 
na jakékoliv dotazy, týkající se 
podnikání a mezinárodní spolu-
práce v rámci našich kompetencí.

Enterprise Europe Network 
v Centru pro regionální rozvoj 
České republiky 

Poradenství EEN pomohlo 
české firmě při instalaci 
nádrží v zemích EU
Enterprise Europe Network při 
Centru pro regionální rozvoj 
České republiky (EEN při Centru) 
se vedle dalších činností zaměřuje 
i na poskytování specializovaného 
poradenství v oblasti přeshraniční-
ho poskytování služeb a vysílání 
pracovníků v rámci EU. Paní Jitka 
Ryšavá z EEN při Centru se této 
problematice dlouhodobě věnuje, 
na toto téma přednáší, píše články 
a odborné brožury (pravidelně ak-
tualizovaná publikace „Jak správně 
přeshraničně poskytovat služby 
a vysílat pracovníky“ či shrnutí 
případových studií na toto téma 
„Víte, co dělat… případové studie 

k vysílání pracovníků“ nebo stručný 
přehled „Změny ve vysílání pra-
covníků po 30. 7. 2020“).

Vysílání pracovníků je komplexní 
záležitost, kdy je třeba vzít v úvahu 
řadu skutečností. Jedná se pře-
devším o dodržení vyjmenovaných 
pracovně-právních podmínek dle 
pravidel země vyslání, pokud jsou 
pro vyslané zaměstnance vý-
hodnější. Dále je nutné postupovat 
dle pravidel pro daně z příjmu vysí-
lající firmy a vyslaných zaměstnan-
ců a pro DPH a pro povinné soci-
ální a zdravotní pojištění. Ve všech 
zemích existuje povinnost ohlásit 
vyslané zaměstnance, přičemž pro-
cedury a podmínky se liší v jednot-
livých zemích, a také povinnost 
ohlásit kvalifikaci v případě profese 
regulované v zemi vyslání. V nepo-
slední řadě musejí být zaměstnanci 
vybaveni řadou dokumentů často 
s překlady do příslušných jazyků.

V případě, že zaměstnavatelé ne-
postupují v souladu s příslušnými 
pravidly, hrozí jim ze strany úřadů 
země vyslání vysoké pokuty. Aby 
se jim vyhnuli, potřebují cílené 
komplexní poradenství v této 
oblasti, a proto se obracejí na EEN 
při Centru.Zd
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Chceme být nejvýznamnějším, stabilním 
a respektovaným partnerem ve vašem regionu.


