
N
ew

sl
et

te
r 

C
en

tr
a 

pr
o 

re
gi

on
ál

ní
 r

oz
vo

j Č
es

ké
 r

ep
ub

lik
y.

 N
ep

ro
de

jn
é.

292021

IROP v novém 
programovém období

Naučná stezka kolem rybníka 
Olšina v jižních Čechách

Centrum přispívá 
k rozvoji regionů již 25 let 12

03

1815

Centrum má 
za sebou 
25 úspěšných let

1996–2021



— 2 — — 3 —

Regiony nás baví

03 06 10

15

24

12

22

18

Centrum má za sebou 
25 úspěšných let

25 let Centra očima 
Ing. Heleny Miškovičové, 

ředitelky Sekce administrace 
programů 

IROP v novém programovém 
období 2021–2027

Centrum přispívá k rozvoji 
regionů již 25 let 

Jak šel čas od Euro Info Centra 
k Enterprise Europe Network 

REACT-EU

Program přeshraniční spolupráce
Interreg Česko–Polsko

Naučná stezka kolem rybníka 
Olšina v jižních Čechách

O
bs

ah

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 29/2021 vychází v Praze dne 30. 6. 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. 

Koncem roku 1996 byla pro 
připravovanou evropskou spolupráci 
a vstup ČR do EU založena 
Regionální rozvojová agentura ČR. 
Ta byla přejmenována od 1. března 
1997 na Centrum pro regionální 
rozvoj ČR (CRR). Do této nové 
organizace bylo delimitováno 
18 pracovníků ze zanikajícího 
Národního informačního střediska, 
kteří měli za úkol v nové organizaci 
zajištovat podporu regionální 
politiky ministerstva pro místní 
rozvoj, podporu a monitorování 
sociálního a hospodářského rozvoje 
v regionech, realizaci veřejných 
programů na podporu regionální 
politiky a regionálního rozvoje 
vč. zahraničních předvstupních 
programů, metodickou a věcnou 
podporu činnosti regionálních 
rozvojových agentur a rozvoj 
regionálních informačních 
systémů. CRR bylo zřizovatelem 

a stoprocentním vlastníkem 
společnosti Hospodářské parky 
spol. s. r. o., provozující Hospodářský 
park a. s. České Velenice a bylo 
hostitelskou organizací EURO INFO 
CENTRA, člena evropské informační 
a poradenské sítě pro malé a střední 
podniky (dnes tyto úkoly plní naše 
pracoviště EEN při Centru).

Od prvopočátku bylo cílem 
organizace „hrát klíčovou roli 
při realizaci strukturálních 
fondů po vstupu země do EU“ 
(memorandum 12/1997).

Dá se nějakým způsobem krátce těch 
25 uplynulých let popsat, zhodnotit?

Od začátků z přelomu let 1996–1997, 
o kterých jsem se již zmínil, dostávalo 
CRR v souvislosti s připravovaným 
a následným vstupem České 
republiky do EU celou řadu dalších 

úkolů a agend. Jednotlivé etapy 
existence a činnosti Centra lze 
z hlediska plnění svěřených úkolů 
rozdělit do několika období, která 
korespondují s programovými 
obdobími Evropské komise: 
• předvstupní období od založení 

do roku 2004, charakterizované 
zejména programy CBC Phare 
a národní Phare, 

• zkrácené programové období 
2004–2006, kdy jsme zajišťovali 
funkci zprostředkujícího subjektu 
Společného regionálního 
operačního programu (SROP), JPD 
Praha, přeshraničních programů 
a Iniciativ Společenství,

• od roku 2007 do roku 2013 
jsme zajišťovali zejména činnost 
zprostředkujícího subjektu 
Integrovaného operačního 
programu (IOP) a kontrolora/
společného sekretariátu programů 
Evropské územní spolupráce (EUS),

Centrum má 
za sebou 
25 úspěšných let
Počátky Centra se datují do roku 1996. Proč vlastně bylo 
založeno, jaké byly jeho začátky a jaké plnilo úkoly? 

Rozhovor s generálním ředitelem
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• od roku 2014 dosud je Centrum 

hlavním zprostředkujícím 
subjektem největšího operačního 
programu v ČR – Integrovaného 
regionální operačního programu 
(IROP) a kontrolorem/ společným 
sekretariátem programů EUS,

• pro období od roku 2021 
jsme získali pozici jediného 
zprostředkujícího subjektu 
IROP II a kontrolora/společného 
sekretariátu programů EUS. 

Spolu se zvyšujícím se 
objemem činností a agend se 

v Centru zvyšoval i počet jeho 
zaměstnanců – od počátečních 
několika málo desítek pracovníků 
(v roce 1996 pouhých 18) 
mělo v roce 2009 celkem 
131 zaměstnanců a dnes pracuje 
v Centru 554 lidí. K významnému 
rozvoji organizace došlo po roce 
2015, kdy téměř pětinásobně 
vzrostl rozsah činností a vznikla 
nutnost navýšení celkového počtu 
zaměstnanců až do dnešního stavu.

V jaké kondici se tedy dnes podle 
vás Centrum nachází, v jaké kvalitě 

a v jakém rozsahu poskytuje 
žadatelům své služby?

Centrum dnes jasně prokazuje, 
že je moderní organizací, která 
se opírá o efektivní metody 
řízení, přičemž k tomu disponuje 
odpovídající infrastrukturou, 
sítí poboček po celé ČR 
a kompetentními zaměstnanci, 
kteří efektivně zajišťují chod 
úřadu a administraci operačních 
programů i v tak složité 
době, jakou je celosvětová 
covidová pandemie.

Přijetím nové Strategie 2025 jsme 
stanovili jasný strategický směr 
a především cíle pro období let 
2020–2025, které považujeme 
za základní předpoklad stálého 
zlepšování úřadu, zvyšování kvality 
naší práce a potvrzení pozice 
Centra jako významné, stabilní 
a důvěryhodné organizace. 

Centrum si v rámci nové strategie 
stanovilo ambiciózní vizi: „Chceme 
být nejvýznamnějším, stabilním 
a respektovaných partnerem ve 
vašem regionu.“ Zejména dosažení 
respektu je jednoznačně podmíněno 
zajištěním kvalitní a profesionální 
služby pro naše klienty, kterými jsou 
žadatelé/příjemci na jedné straně 
a řídicí orgán – ministerstvo pro 
místní rozvoj – na straně druhé. 
Posun k vizi se snažíme zajistit 
neustálým zlepšováním své činnosti. 
Mezi nejvýznamnější „zlepšení“, 
která realizujeme v letošním roce, 
počítám spuštění konzultačního 
servisu. Jedná se o nové webové 
komunikační rozhraní, které 
zefektivní komunikaci mezi žadateli 
a Centrem. Velmi mě těší, že hned 
po spuštění začal být konzultační 
servis žadateli intenzivně využíván, 
ale ještě více mě těší skutečnost, 
že všechny dotazy jsou vyřizovány 
v řádu hodin a žadatel ihned dostává 
požadovanou informaci. Zároveň je 
každý dotaz a odpověď k dispozici 
všem zaměstnancům Centra pro 
zajištění jednotnosti reakcí.

Za další zásadní aktivitu z pohledu 
zvyšování kvality považuji 
zavedení kompetenčního 
modelu a navazujícího systému 
průběžného hodnocení 

zaměstnanců na základě 
stanovených kompetencí. Tyto 
kompetence mají vazbu opět na 
novou strategii. Konkrétně na 
hodnoty, jež jsme si ve strategii 
stanovili a které jsme rozpracovali 
právě do kompetenčního modelu 
jako efektivního a osvědčeného 
nástroje, jenž představuje pro 
všechny zaměstnance soubor 
žádoucích kvalit, znalostí, 
dovedností a schopností a udává 
jim směr, kterým se ve své práci 
a ve svém rozvoji mají ubírat, aby 
plnili pracovní úkoly v požadované 
kvalitě a rozsahu. V kompetenčním 
modelu si každý zaměstnanec 
může sám vyhodnotit a porovnat, 
jak jeho jednotlivé části naplňuje 
a jak se podílí na realizaci 
společných úkolů a priorit, jež 
přispívají k naplnění vize Centra.

Centrum za dobu své existence 
podpořilo a administrovalo mnoho 
tisíc projektů, které si jistě nikdo 
nemůže všechny pamatovat. Máte vy 
nějaký zvlášť oblíbený, nebo takový, 
který považujete za nejdůležitější, 
nebo má přímo nějaký vliv ve vašem 
každodenním životě?

Když cestuji po České republice, 
tak se vždy snažím dívat se kolem 
sebe a všímat si projektů, které 

byly realizovány z evropských 
dotací. A jsem velmi rád, že se 
s takovými projekty setkávám 
skoro na každém kroku. Jsou to 
projekty, které významně zlepšují 
kvalitu života všech obyvatel 
České republiky a moc bych si 
přál, aby si lidé uvědomili, že díky 
evropským dotacím se nám žije 
opravdu mnohem lépe. U každé 
cedulky, která označuje projekt 
financovaný z dotace EU, si stačí 
říct, jaké by to bylo, kdyby tento 
projekt nebyl realizován. Takto 
můžeme přemýšlet u statisíců 
projektů. Ostatně informace 
o realizovaných projektech z IROP 
můžeme získat i na webové adrese 
www.regionynasbavi.cz nebo 
www.kdefondyeupomahaji.cz.

Čtvrtstoletí je dlouhá doba, více než 
jedna generace. Přesto – jaká je vaše 
představa Centra za dalších 25 let? 

Věřím, že Centrum vždy bude 
zajišťovat tu nejlepší službu 
žadatelům a příjemcům a podílet 
se na podpoře mnoha dalších 
kvalitních projektů. To je moje přání, 
moje vize pro dalších 5, 25, nebo 
třeba 50 let. Pokud bude Centrum 
tuto vizi plnit, tak každý rozumný 
poskytovatel dotace bude chtít 
služeb Centra využít. 

Centrum dnes jasně prokazuje, že je 
moderní organizací, která se opírá 

o efektivní metody řízení.
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Rozhovor s ředitelkou Sekce administrace programů

25 let Centra očima 
Ing. Heleny Miškovičové, 
ředitelky Sekce 
administrace programů 

Jak byste zhodnotila působení 
Centra za poslední desetiletí? 
A jak se Centrum proměnilo za 
dobu vašeho působení?

V Centru pracuji 16 let a na 
této cestě jsem vystřídala 
opravdu všechny pozice, které 
k administraci programů patří. 
Byla jsem finančním manažerem, 
vedoucím oddělení i ředitelem 
odboru. Když jsem tu začínala, tak 
to byla malá organizace, o které 
věděli opravdu jen zasvěcení 
lidé, kteří se zabývali tématem 
předvstupní pomoci.

Když jsme začali s administrací 
Společného regionální operačního 
programu, učili jsme se vše za 
pochodu a v podstatě každý 
den. Byla to skvělá doba, věci 
jsme řešili od základu, míra 

formalismu byla opravdu 
snesitelná, navazovali jsme 
vztahy s MMR, hlavně s Odborem 
řízení operačních programů, na 
kterých stavíme dodnes.

Pak jsme prošli Integrovaným 
operačním programem, kde jsme 
byli jedním z pěti zprostředkujících 
subjektů, vedle nás to byla další 
ministerstva. V IOP jsme získali 

zkušenost, která nás posunula 
zase o kus dál, teď mám na mysli 
postupné přebírání agendy od 
těchto ostatních zprostředkujících 
subjektů, neboť se ukázalo, že 

v Centru administrace opravdu 
funguje, že u nás máme nastavený 
flexibilní systém, který lze aplikovat 
při rozšíření agendy, přičemž 
Centrum dokáže identifikovat 
podstatná rizika, uchopit je, vyřešit 
a v mnoha případech přetavit 
v příležitosti.

Tento přístup se nám velice hodil 
v roce 2015, kdy bylo rozhodnuto, 
že Centrum bude jediným 
zprostředkujícím subjektem pro 
program IROP. Uchopili jsme tuto 
příležitost, jak se říká, za pačesy, 
a teď je Centrum velkým úřadem 
s celorepublikovou působností 
a obrovským významem pro hladký 
průběh administrace projektů, 
jejichž prostřednictvím se dostávají 
peníze tam, kde to má smysl.
Toto je nesmírný úspěch nás všech 
a já jsem na něj patřičně pyšná.

Co považujete za nejdůležitější? 

Nejdůležitější věc, jak já to vnímám, 
která se u nás opravdu podařila, 
je výběr schopných lidí. Máme 
výbornou partu na úrovni ředitelů 
všech odborů jak v území, tak na 
centrální úrovni, a to považuji za 
téměř zázrak. Zde vidím pevný 
základ, protože když máte dobrou 
partu, která se postupně rozšiřuje 
o další a další, tak se v podstatě 
jen zvětšuje a násobí týmový 
duch a najednou je nás v Sekci 
administrace programů 468. Stále 
ale funguje základní princip, že 
ta parta ředitelů se mezi sebou 
prostě vždy konstruktivně dohodne, 

i když diskuse jsou mnohdy dosti 
bouřlivé. Výsledkem je efektivně 
nastavená struktura s jasně danými 
a fungujícími komunikačními 
kanály, připravená kdykoli 
absorbovat změny, třebaže by byly 
opravdu rozsáhlé.

Na čem stavíte? V čem je podle vás 
silná stránka vašeho úřadu? 

Máme fungující odbornou základnu 
skutečných specialistů, ať už 
v oblastech věcného zaměření 
programu IROP, nebo v oblastech 
průřezových, jako jsou veřejné 
zakázky, stavební rozpočty, 
veřejnosprávní kontroly a další. 
Naši specialisté jsou uznávanými 
odborníky i vně Centra, na to jsme 

obzvláště pyšní a snažíme se jim 
vytvářet takové podmínky, aby je to 
u nás bavilo a byli s námi rádi.

Například v oblasti administrace 
veřejných zakázek jsme 
bezkonkurenčně největší autoritou 
z hlediska praktické realizace 
kontrol veřejných zakázek a také 
největším znalostním centrem, 
zahrnujícím celou šíři možností 
zadávání jakýchkoli druhů zakázek 
i typů zadavatelů. 

Máte představu, jak vnímají klienti 
a významní partneři práci Centra?

Jsme pyšní na svou práci a co se 
nám podařilo vybudovat, ale není 
to jen tak samo sebou. Pravidelně 

Roadshow IROP v Ostravě-Vítkovicích představila novinky a změny 
v Integrovaném regionálním operačním programu pro období 2021–2027.
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získáváme od našich klientů, 
žadatelů, příjemců a partnerů 
zpětnou vazbu, abychom měli 
průběžně nastavené zrcadlo k naší 
práci a mohli se vyvíjet a vylepšovat. 
To je pro nás důležité, přináší to 
spoustu podnětů, které vždycky 
nějak uchopíme a přetavíme 
do naší práce.

Rovněž na územní úrovni 
pracujeme na stabilizaci 
našich odborů v jednotlivých 
krajích, navazujeme spolupráci 
s významnými partnery v daném 
kraji a budujeme vzájemnou důvěru 
a respekt. Sami pořádáme v krajích 
řadu akcí, ať už jsou to výroční 
setkání s partnery či série různých 
workshopů, školení, kulatých 
stolů apod.

Jaké úkoly vás čekají 
v dalším období?

V této chvíli stojíme před dvěma 
velkými úkoly. Do IROP byla na 
samém konci programového období 
přidána částka 21,7 mld. Kč, určená 
pro boj s následky pandemie, 
tzv. REACT-EU. To znamená silnou 
aktivizaci našich sil pro tento rok 
tak, abychom dostali do realizace 
(tzn. zkonzultovali, ohodnotili 
a doporučili k financování) 
přibližně 350 nových významných 
projektů v oblasti zdravotnictví, 
integrovaného záchranného 
systému a sociální infrastruktury. 

Těmto projektům musíme 
poskytnout velkou podporu 

v realizaci, neboť ji příjemci 
musí stihnout do konce 
roku 2023. Jsou to skutečně 
významné projekty, jako 
například rozvoj a posílení 
odolnosti a připravenosti 
zdravotnických zařízení, 
pořízení přístrojového 
vybavení nemocnic, 
vybavení pracovišť 
urgentní péče, posílení 
vybavení základních složek 
IZS technikou, věcnými 
a ochrannými prostředky, 
budování infrastruktury pro 
poskytování ambulantních, 
terénních a komunitních 
pobytových sociálních 
služeb a další. 

Současně intenzivně 
pracujeme na přípravách 
IROP 2, jsme členy 
všech významných 
skupin jak resortních, tak 
meziresortních, což nám 
dává dobré podmínky pro to, 
že náš hlas je a bude slyšet 
a náš podíl na nastavení 
pravidel je skutečně 
významný. Naší snahou je 
hovořit také hlasem žadatelů 
a příjemců–tzn. zajistit, aby 
nebyli zahlceni nadbytečnou 
administrativou a pokud 
možno jsme se soustředili 
na věcnou realizaci projektů, 
nikoli na nadbytečné 
administrativní úkony. Jsme 
ve velmi dobrém výchozím 
postavení pro zahájení 
administrace IROP 2, máme 

funkční strukturu, je obsazena 
kvalitními lidmi a pracujeme 
v moderním úřadě, který je 
schopen nám zajistit veškerou 
infrastrukturu pro naši práci. 
Velkou výhodnou je, že IROP 
2 vychází z IROP 1, i když 
jeho vnitřní struktura je 
významně odlišná. V IROP 2 
je zdůrazněna oblast ICT, což 
klade velké nároky na znalost 
a odbornost našich lidí. 
Proto budeme spolupracovat 
s dalšími úřady, jako je Úřad 
pro kybernetickou bezpečnost, 
a to v oblasti vzdělávání 
pro danou odbornost 
a v oblasti konzultací. Nově 
podporovanou oblastí 
v IROP 2 je revitalizace 
veřejných prostranství, se 
kterou nemáme dosud mnoho 
zkušeností, pouze někteří 
pamětníci IOP si připomenou 
obdobnou oblast, kterou 
jsme administrovali.

Na závěr si nechám zlatý 
hřeb, a tím je Konzultační 
servis. Jako jediný 
z operačních programů 
disponujeme softwarovým 
nástrojem pro podporu 
komunikace s tazateli 
a budoucími žadateli IROP. 
Tento nástroj umožňuje 
systematicky řídit průběh 
komunikace – předávat si 
informace jak uvnitř Centra, 
tak mezi Centrem a Řídicím 
orgánem IROP. Jednoduše 
nám přes tento nástroj 

spadne do zásobníku dotaz, 
který je přiřazen řešiteli 
a ten jej buď sám vyřeší 
a pošle tazateli odpověď, 
nebo si přes tento nástroj 
vyžádá konzultaci interně 
na Centru, případně externě 
na ŘO IROP. Poté, co řešitel 
obdrží všechny potřebné 
informace, připraví odpověď 
a odešle ji tazateli. Vše 
je zaznamenáno, takže 
pokud by se nás kdokoli 
ptal na stejný dotaz na více 
odborech, ihned se tento 
dotaz zobrazí v systému a je 
určena pouze jedna osoba, 
která zajistí odpověď. Je 
vidět i historie konkrétních 
tazatelů, takže také oni sami 
mají přehled o tom, jaké 
dotazy pokládali a kdo a jak 
jim odpověděl. Komunikace 
přes tento nástroj již plně 
probíhá v oblasti REACT-EU 
a IROP 2. Ze strany našich 
klientů, budoucích žadatelů 
v REACT-EU a také IROP 2, je 
hodnocen více než kladně, 
a dokonce je prezentován 
jimi samotnými na různých 
odborných platformách jako 
velmi dobrá a užitečná věc.

Stále se vyvíjíme, někam 
se posunujeme a stále se 
něco děje, což vyžaduje 
naše přizpůsobení a změnu 
zajetých kolejí. A tohle je 
právě to, co nás všechny 
strašně baví a poskytuje nám 
to motivaci pro naši práci.

Nejdůležitější věc, jak já to 
vnímám, která se u nás opravdu 

podařila, je výběr schopných lidí. 
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Vyhlášené výzvy 
Pro oblast zdravotnictví
Výzva č. 99
Ukončení příjmu žádostí: 21. 9. 2021
Výzva č. 100
Ukončení příjmu žádostí: 28. 9. 2021
Výzva č. 101
Ukončení příjmu žádostí: 3. 2. 2022

Pro oblast IZS
Výzva č. 96
Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2021

sbor ČR, Zdravotnické záchranné 
služby krajů (např. transport 
pacientů a osob s podezřením na 
nákazu, dekontaminace, distribuce 
ochranných prostředků, evakuace 
osob a činnosti související se 
zajištěním ochrany obyvatelstva, 
uzavření zasažených území, 
ochrana vnitřních hranic atd.) 

Sociální infrastruktura se 
zvýšenou energetickou účinností 
• Bude podporována výstavba 

objektů, zařízení a vybavení 
objektů, které vytvoří podmínky 
pro kvalitní poskytování 
sociálních služeb.

Podrobný rozpis aktivit naleznete 
v Pravidlech pro žadatele a příjemce.

MMR ve spolupráci s Centrem 
uspořádalo online semináře 
k jednotlivým oblastem podpory. 
Záznamy a prezentace z daných 
seminářů naleznete na stránkách

Aktuální informace můžete 
sledovat na stránkách MMR IROP 
pod ikonou REACT-EU. 

Kalendář akcí naleznete 
na hlavní stránce 
https://irop.mmr.cz

MMR 
v kalendáři akcí.V minulém čísle jsme vás informovali 

v hrubých obrysech o prioritní ose 
6, která má název REACT-EU a která 
je součástí IROP v programovém 
období 2014–2020. Prostředky 
z REACT-EU jsou určeny pro všechny 
regiony ČR včetně Hlavního města 
Prahy a v tuto chvíli jsou již známy 
jednotlivé oblasti podpory:

Oblast zdravotnictví 
• Rozvoj, modernizace a posílení 

odolnosti páteřní sítě 
poskytovatelů zdravotní péče 
s ohledem na potenciální hrozby 
(JIP, ARO, operační sály, pořízení 
přístrojového vybavení, výstavba 
a rekonstrukce pracovišť atd.)

• Rozvoj a zvýšení odolnosti 

poskytovatelů péče o zvlášť 
ohrožené pacienty (např. 
onkologičtí pacienti, obézní 
pacienti, geriatričtí pacienti, 
dlouhodobě nemocní, pacienti 
v terminálním stádiu nemocí, osoby 
s duševním onemocněním atd.)

• Zvýšení připravenosti subjektů 
zapojených do řešení hrozeb 
(rozvoj významných laboratorních 
kapacit zdravotních ústavů 
a nemocnic, infrastruktury 
krajských hygienických stanic 
a rozvoj infektologických pracovišť 
všeobecných nemocnic)

Oblast integrovaného 
záchranného systému 
• Policie ČR, Hasičský záchranný 

REACT-EU
Integrovaný regionální operační program byl jako jediný 
operační program v České republice vybrán k tomu, aby 
pomohl rozdělit finanční prostředky, které Česká republika 
obdrží do roku 2023 od Evropské unie za účelem snížení 
dopadů pandemie covid-19. Pro rok 2020 byly České 
republice přiděleny dodatečné zdroje ve výši 21,7 mld. Kč. 
Celkem by ČR měla z REACT-EU obdržet asi 1 mld. EUR.
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Oblasti podpory IROP 2021–2027
• eGovernment a kybernetická 

bezpečnost (eHealth, 
eJustice, portály obcí 
a krajů, elektronická identita, 
kyberbezpečnost atd.)

• Čistá a aktivní mobilita 
(přestupní terminály, 
nízkoemisní a bezemisní 
vozidla + plnicí a dobíjecí 
stanice pro veřejnou 
dopravu, platební terminály 
pro platbu kartou v MHD, 
cyklostezky, bezpečnost 
chodců atd.)

• Revitalizace měst a obcí 
(parky, náplavky, komplexní 
revitalizace náměstí 
nebo návsí, vnitrobloků, 
veřejně přístupného areálu 
nemocnice – včetně 
chytrých laviček, lamp 
s dobíječkami elektromobilů, 
herních prvků atd.)

• Integrovaný záchranný 
systém (materiálně-
technické vybavení 
Policie ČR, HZS, ZZS, 
výstavba a modernizace 
výcvikových a vzdělávacích 
středisek atd.)

• Silnice II. třídy (výstavba 
obchvatů, rekonstrukce 
a modernizace silnic II. třídy, 
výstavba mostů)

• Vzdělávací infrastruktura 
(navyšování kapacit MŠ, 
odborné učebny v ZŠ, SŠ 
a VOŠ, zájmové a celoživotní 
vzdělávání atd.)

• Sociální infrastruktura 
(sociální bydlení, 
deinstitucionalizace 
sociálních služeb, nákup 
automobilů pro terénní 
sociální služby atd.)

• Infrastruktura ve 
zdravotnictví (vznik 
a modernizace urgentních 
příjmů, dostupnost následné 
a dlouhodobé péče vč. 
paliativní a hospicové péče, 
hygiena atd.)

• Kulturní dědictví a cestovní 
ruch (národní kulturní 
památky, krajská, státní 
a obecní muzea, knihovny 
vykonávající regionální 
funkce, veřejná infrastruktura 
cestovního ruchu atd.)

• Komunitně vedený místní 
rozvoj (zacílení finanční 
podpory bude stejné jako 
v individuálních projektech)

• Technická pomoc 
(technické zázemí a podpora 
operačního programu) 

IROP v novém 
programovém 
období 2021–2027
Parametry Integrovaného regionálního operačního 
programu 2 jsou již známy. V novém programovém období 
bude mít IROP 2 k dispozici více než 124 mld. Kč, které budou 
rozděleny do 11 specifických cílů. IROP 2 přichází s několika 
novinkami, naopak některé oblasti již podporovány nebudou. 

IROP v novém programovém období

Nová témata 
v IROP 2
• Revitalizace veřejných 

prostranství obcí a měst
• Veřejná infrastruktura pro 

cestovní ruch
• Jiné dílčí aktivity např. 

ve zdravotnictví 
• Širší možnosti pro CLLD

Co v IROP 2 nebude
• Zateplování bytových domů 

(Nová zelená úsporám)*
• Územní plánování 

(národní dotace + OPŽP)
• Komunitní centra 

(Společná zemědělská politika)
• Sociální podnikání (OPZ+)
• Režijní a animační výdaje MAS (OPTP)

* v závorce jsou uvedeny OP, které danou oblast 
plánují podporovat v novém programovém období 
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Rozvoj regionů

Centrum přispívá 
k rozvoji regionů 
již 25 let 

Programy administrované Centrem

1996–2020
Pracoviště mezinárodní sítě Europe 
Enterprice Network při Centru (EEN), 
původně Euro Info Centrum (EIC)

1999–2003
V období před vstupem České republiky 
do Evropské unie plnilo Centrum roli 
implementační agentury pro předvstupní 
fondy EU v rámci programů PHARE, ISPA 
a SAPARD. Z programů se financovala např. 
obnova silnic, železničních tratí, vodovodních 
a kanalizačních řadů po povodních atd. 

2004–2006
Společný regionální operační program 

2004–2020
Programy Evropské územní spolupráce

2007–2013
Integrovaný operační program 

2014–2020
Integrovaný regionální 
operační program 

Vi
la

 T
ug

en
dh

at

Integrované 
nástroje
• IROP bude i nadále podporovat CLLD
• Integrované nástroje získají 

max. 30 % alokace 
• zacílení finanční podpory bude stejné 

jako v individuálních projektech 

Zprostředkující 
subjekt 

• Centrum bude 
v novém programovém 
období jediným 
zprostředkujícím 
subjektem

Kategorie regionů
(NUTS II, kraje)

2014–2020 2014–2020
CLLD

2021–2027 2021–2027
CLLD

Více rozvinuté regiony Praha 50 % – 40 % –

Přechodové regiony (nové)

Střední Čechy – Středočeský kraj
Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj
Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina 

85 % 95 %

70 %
původní 
návrh EK 

55 %

80 %

Méně rozvinuté regiony

Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj
Severovýchod – Pardubický, Liberecký 
a Královéhradecký kraj
Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj
Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj

85 % 95 %

85 %
původní 
návrh EK 

70 %

95 %

Kategorie regionů a nové míry 
spolufinancování 
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Výstavba požární 
zbrojnice Skalná 
Dotace EU: 31 964 706 Kč

25 let Centra v roli 
zprostředkujícího subjektu

CBC Phare 
a národní Phare
Ubytovací kapacity pro 
přeshraniční vzdělávací 
programy v rámci ISŠ 
České Velenice
Dotace EU: 3 974 737 Kč

Společný regionální 
operační program (SROP) 
Obnova a rozvoj 
dopravní infrastruktury 
a vozového parku MHD 
Tábor, Sezimovo Ústí, 
Planá nad Lužnicí
Dotace EU: 37 409 737 Kč

Integrovaný operační 
program (IOP)
Zpřístupnění a nové využití 
dolu Hlubina, I. část 
Dotace EU: 162 826 083 Kč

Vila Tugendhat
Dotace EU: 131 433 295 Kč

Centrum stavitelského 
dědictví v Plasích
Dotace EU: 286 744 914 Kč 

Mateřská škola Nová Ruda 
Dotace EU: 27 953 769 Kč 

Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP)
Přestupní terminál Strakonice 
Dotace EU: 42 499 999 Kč

Mezi nejvýznamnější 
programy, jejichž funkci 
během uplynulého 
čtvrtstoletí Centrum 
zajišťovalo, patří do 
roku 2004 programy 
CBC Phare a národní Phare, 
mezi lety 2004–2006 
Společný regionální 
operační program 
(SROP). Od roku 2007 do 
roku 2013 se Centrum 
stalo zprostředkujícím 
subjektem pro Integrovaný 
operační program (IOP). 
Od roku 2014 až do 
současnosti je Centrum 
jediným zprostředkujícím 
subjektem Integrovaného 
regionálního operačního 
programu (IROP). 
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V minulém roce byla otevřena nová naučná stezka kolem 
rybníka Olšina na Šumavě. Vojenské lesy a statky ČR vybudovaly 
na místě, které bývalo až do roku 2016 součástí vojenského 
újezdu Boletice, sedm kilometrů dlouhou naučnou stezku. 
Stezka se stala okamžitě velkým turistickým lákadlem.

Rybník Olšina je jedním z nejvýše 
položených chovných rybníků v Čechách, 
jeho historie se datuje již do 15. století. 
Rybník je obklopen mokřady, rašeliništi 
a jeho břehy jsou domovem celé 
druhové palety rostlin, ptáků i dalších 
živočichů. Toto území je začleněno do 
Ptačí oblasti Boletice, chráněných území 
Natura 2000 a nachází se v chráněném 
území NPP Olšina.

Z projektu vybudovaná stezka vede 
převážně po povalových chodnících 
přes mokřady a rašeliniště i nad vodní 
hladinou. Je rozdělena do osmi úseků, 
kdy návštěvníci procházejí přes hráz 
rybníka, mokřady nebo mokrý les. 
Zejména děti ocení netradiční vyhlídky 
a zajímavé prvky, jako je umělý ostrov 
s přívozem, ptačí budku dětské 
velikosti, plovoucí molo či obří hnízdo.

Interreg V-A Rakousko – Česká republika 

Naučná stezka 
kolem rybníka Olšina 
v jižních Čechách Bu
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Hlavním cílem projektu je 
zpřístupnění a zprostředkování 
dosud méně známých částí 
přírodního dědictví společného 
přeshraničního regionu (Národní 
přírodní památka Olšina, Evropsky 
významná lokalita a Ptačí oblast 
Boletice, chráněná území Natura 
2000). Společným cílem partnerů 
projektu (Vojenské lesy a statky 
ČR, s. p. a Verein Waldschule 

O projektu

Jakmile pandemická situace dovolí, 
otevře se opět pro veřejnost 
i nové návštěvnické středisko. 
Expozice střediska je interaktivní 
a seznamuje veřejnost s okolní 
přírodou a historií regionu.

Část okruhu je přístupná i pro lidi 
s omezenou schopností pohybu.

Pokud plánujete dovolenou 
v blízkosti Lipenské přehrady, 
využijte tento tip na výlet. 

Odkazy na 
video Naučná 
stezka Olšina

Böhmerwald) je propojit své 
nabídky a společně zprostředkovat 
znalosti o přírodě a kulturní 
krajině, o typických biotopech 
chráněného území vyskytujících se 
v tomto regionu, jejich specifikách, 
o problematice a vzájemných 
souvislostech tak, aby si návštěvník 
uvědomoval nutnost chránit 
daná území pro další generace. 
Zpřístupnění dosud nepřístupných 
částí regionu a jejich představení 
vhodnou formou je cestou ke 
společné historii a společné 
kultuře, a tím i ke zlepšení 
ekologické stability a udržitelnému 
rozvoji regionu.

Naučná stezka Olšina se stala 
vítězem veřejného hlasování 

Dotace z programu: Interreg 
V-A Rakousko – Česká republika
Rozpočet: 1 259 694,94 € 
Příspěvek EU: 1 070 740,69 €

Naučná stezka 
Olšina získala 
ocenění.

v soutěži Dřevěná stavba 
roku 2021 v kategorii „Velké 
dřevěné konstrukce – realizace“ 
a návštěvnické středisko Olšina 
získalo třetí místo od odborné 
poroty v kategorii „Dřevěné budovy 
– realizace“, kterou vyhlašuje 
každoročně Nadace dřevo pro 
život. Cílem nadace je podporovat 
využívání dřeva jako významné 
obnovitelné suroviny.
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Česká Lípa
Liberec

Semily

Jičín

Jelenia Góra

Wałbrzych

Trutnov

hradec králové

Pardubice

ústí nad orlicí Šumperk

Olomouc

Jeseník

Bruntál Opava

Ostrava

Frýdek-místek
Cieszyn

Bielsko-Biała

Żywiec

Rybnik

Racibórz

Głubczyce

Kędzierzyn-Koźle
Prudnik

Nysa

Opole

Kłodzko

Jastrzębie Zdrój

nový jičín

Rychnov nad Kněžnou

Náchod

po
dn

iká
ní

životní

spolupráce institucí 

a obyvatel

integrovaný
zác

hra
nn

ý

systém

prostředí

doprava

cestovní ruch

Zjednodušené vykazování výdajů

Konzultace a školení

Fond malých projektů

Online předkládání a vyúčtování projektů

Program přeshraniční spolupráce 
Interreg Česko-Polsko 
na období 2021-2027

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ
spolupráce institucí a obyvatel

životní prostředí
integrovaný záchranný systém

cestovní ruch
podnikání

doprava

 Více informaci najdete na www.cz-pl.eu/obdobi a na facebooku InterregCZPL
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Cílům EIC odpovídalo i zaměření 
CRR ČR při jeho vzniku: „… iniciovat 
ekonomický rozvoj v regionech 
pomocí přímé i nepřímé podpory 
… formou implementace programů 
Evropské unie… včetně informační 
podpory rozvoje podnikání 
a podporou a organizací programů 
vzdělávání zaměřených na 
evropskou integraci“. 

Síť EIC má v Česku velice 
zajímavou historii, mimo jiné 
svědčící o dlouhodobé přípravě 
podnikatelského prostředí na 
vstup do EU. Připomeňme si ji 
alespoň ve zkratce. 

• Euro Info, předchůdce Euro Info 
Centra (EIC) Praha, bylo založeno 
již v roce 1990 za výrazné 
podpory belgické vlády, která ho 
několik let finančně podporovala 
a v Československu ho prosadil 
Vladimír Dlouhý, tehdejší 
federální ministr hospodářství

• Od roku 1992 začalo EIC působit 
jako tzv. korespondenční Euro 
Info Centrum Praha, přímo 
napojené na Evropskou komisi 

(statut korespondenční měla EIC 
mimo členské země EU)

• V roce 1998 se stalo plnoprávným 
Euro Info Centrem, jedním 
z 253 členů sítě v 37 evropských 
a středomořských zemích 

Stejně jako dnes Enterprise Europe 
Network (EEN), působilo EIC v rámci 
tzv. hostitelských organizací, jimiž jsou 
různé instituce podporující podnikání, 
např. obchodní a hospodářské komory, 
regionální rozvojové agentury, finanční 
instituce apod. 

Podstatná v té době byla spolupráce 
s řadou českých, ale i zahraničních 
obchodních organizací, např. se 
smíšenými obchodními komorami 
Česko-belgicko-lucemburskou 
či Nizozemskou obchodní 
komorou v Praze.

EIC nabízelo informace o zemích 
Evropské unie, o daních a clech 
v tomto prostoru, zprostředkovávalo 
kontakty na firmy v celé Evropě. Ale 
také dělalo osvětu – šířilo informace 
o EU, její legislativě, programech 
a projektech, podmínkách pro 
podnikání obecně, a připravovalo tak 
podniky na vstup do EU. Řady iniciativ 
Evropské komise se EIC též aktivně 
zúčastňovalo a zapojovalo své klienty 
do tehdy přístupných evropských 
projektů. Výhodou byla elektronická 
interní síť VANS, která pomáhala 
k rychlým kontaktům mezi členy EIC 
a také umožňovala konzultace s kolegy 
v různých zemích o problémech, které 
nově vyvstávaly před českými firmami 
při podnikání v EU. 

Dnešní b2b akce pro vyhledávání 
zahraničních partnerů, které nazýváme 
matchmaking nebo brokerage event, 

měly v 90. letech své předchůdce 
v kooperačních setkáváních dotovaných 
Evropskou komisí pod obecným 
názvem INTERPRISE (Inicitavies 
to Encourage Partnership between 
Industries and/or Services in Europe). 
EIC Praha jich spoluorganizovalo celou 
řadu – Interprise Textilia 1997, Erfurt 
1997; Interprise Elektrotechnik 98, 
Norimberk 1998 a mnoho dalších.

IBEX (International Buyers‘ Exhibition) 
byla další iniciativa Evropské unie na 
podporu malých a středních podniků. 
Zejména měla za cíl rozvoj podniků 
z evropských regionů zařazených do 
strategického plánu podpory a ze zemí, 
které nebyly dosud členy EU. Navíc 
podporovala obchodní vztahy mezi 
odběrateli a dodavateli tím, že velké 
kapitálově silné firmy se na akci setkaly 
s malými firmami, které se chtěly stát 
jejich novými dodavateli. A EIC Praha 
v CRR ČR bylo v této oblasti velice 
aktivní. Oblibu u podnikatelů si získaly 
vždy perfektně připravené a opakující 
se akce pořádané našimi kolegy 
z EIC v Magdeburku – IBEX Energy 
(1998, 2000, 2002...), ale také IBEX 
EuroContract 2000 v Lipsku, stejně 
tak obdobné příležitosti v Jönköpingu 
ve Švédsku. Tato spolupráce ostatně 
trvá dodnes. 

Nelze bohužel v této krátké vzpomínce 
uvést všechny aktivity našeho EIC 
v rámci Centra pro regionální rozvoj 
ČR, ale o dvou bych se ještě ráda 
zmínila. V roce 1999 jsme dostali 
možnost v rámci státní návštěvy 
prezidenta Lotyšské republiky Guntise 
Ulmanise zorganizovat obchodní 
setkání zástupců lotyšských firem 
s podnikateli z České republiky. Tehdy 
se nám podařilo přivést k jednání se 
17 lotyšskými 85 českých firem!

EEN

Jak šel čas od 
Euro Info Centra 
k Enterprise Europe 
Network v Centru 
pro regionální rozvoj 
České republiky
Jediné odborné oddělení, 
které je součástí Centra 
pro regionální rozvoj 
České republiky (CRR ČR, 
Centrum) od jeho založení 
v roce 1996, je Enterprise 
Europe Network (EEN). 
Tehdy vlastně ještě Euro 
Info Centrum (EIC), součást 
v té době už velké sítě 
zřízené Evropskou komisí, 
jejímž hlavním úkolem bylo 
„poskytování informací, 
podpora a pomoc malým 
a středním podnikům 
a jejich příprava na jednotný 
trh Evropské unie“. 
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EIC Praha si vybudovalo během 
prvních deseti let velmi dobré 
postavení mezi ostatními středisky 
sítě. A tak bych chtěla zmínit 
i druhou velkou akci, kterou jsme 
byli Evropskou komisí pověřeni 
zorganizovat. Bylo to uspořádání 
Výroční konference Euro Info 
Center v roce 2000 v Praze 
za účasti ministrů řady zemí 
a představitelů Evropské komise, ale 
hlavně kolegů ze všech EIC. Byla to 
první konference EIC mimo země 
EU a jedna z prvních konferencí, 
kde účast o hodně přesáhla 
500 původně povolených účastníků 
– bylo jich 750! A jedna kuriozita 
– málem se konference v Praze 
nekonala, protože v té době ještě 
nebyl k dispozici žádný dostatečně 
velký sál. Nakonec jsme se – i když 
s obtížemi – vešli do nového 
hotelu Hilton.

Od roku 1995 začala pracovat v ČR 
i další Euro Info Centra tak, aby byla 

co nejblíže firmám i v regionech. 
Nejprve měla tato pracoviště 
v Brně, Plzni, Ostravě, Hradci 
Králové, Liberci a Mostě statut 
poboček pražského EIC, ale v roce 
1999 Evropská komise vyhlásila 
výběrové řízení na vytvoření nových 
samostatných pracovišť, v němž 
všechny pobočky uspěly a začaly 
pracovat jako plnoprávná EIC. 

Specifický profil jednotlivých 
středisek EIC se začal vytvářet 
podle toho, co vyžadovaly potřeby 
podnikatelů nebo zaměření 
hostitelských organizací, ale stále šlo 
o velice úzkou spolupráci, vzájemné 
doplňování v odbornostech 
a společné akce a webové stránky. 
Vzdělávací akce pro podniky už 
nebyly jen informativní, ale velice 
odborné (např. normy EU a příprava 
firem na označení CE na výrobcích, 
změny v zakládání firem v rámci 
EU, legislativa, finanční zdroje – 
projekty EU atd.). 

Sedm zástupců EIC v ČR 
pracovalo společně až do roku 
2008, což byl přelomový rok pro 
celou síť. Evropská komise se 
tehdy rozhodla, že roztříštěné 
poradenství pro podniky sloučí 
a že vytvoří síť jednu. Vyhlásila 
proto novou výzvu v rámci 
svého programu COSME, 
v níž sloučila poskytování 
odborného poradenství 
v rámci jednotného trhu EU 
s podporou inovací (do té doby 
prováděnou sítí Innovation 
Relay Centre – IRC). V České 
republice uspělo konsorcium 
11 partnerů – všechna dosavadní 
střediska EIC a navíc organizace, 
které byly zapojeny do sítě 
IRC. Nová síť dostala název 
Enterprise Europe Network 
(EEN). Náplň práce a obsahové 
zaměření se změnily především 
kvalitativně. Cílem bylo a je 
i nyní poskytovat poradenství – 
o trhu EU, financích, patentech, 
technických normách; 
partnerství – vyhledávání 
zahraničních partnerů pro 
všechny druhy spolupráce 
a podporu inovací – analýza 
firem s inovačním potenciálem, 
transfer znalostí. 

Jako EEN v CRR ČR – Centru 
jsme se zapojili s našimi klienty 
do řady velkých mezinárodních 
projektů, které financovala 
Evropská komise. Sami 
jsme byli koordinátory dvou 
mezinárodních projektů. V letech 
2011–2012 měl projekt Czech 
Panels za úkol ještě více přiblížit 
služby EEN českým podnikům, 
v roce 2014 jsme v projektu 
Czech Local Visibility Events – 

EEN „Společně pro úspěch vašeho 
podnikání“ propojili 31 českých 
organizací a institucí na podporu 
podnikání a společně jsme 
prezentovali podnikatelům naše 
služby a nabídli společná řešení. 

V roce 2015, kdy bylo vyhlášeno 
nové plánovací období pro 
evropské projekty, se z důvodů 
finančních musela i síť EEN ve 
všech zemích zredukovat, a proto 
v ČR nyní služby EEN poskytuje 
partnerů šest, z nichž jedním je 
Centrum pro regionální rozvoj 
České republiky. Všechny najdete 
na webové stránce www.een.cz.

Činnost deseti let EEN bilancovala 
v roce 2018 nejen Evropská komise, 
ale i my v ČR. Podařilo se nám 
toho opravdu hodně. Výzkum EK 
u klientů celé sítě EEN před tímto 
výročím ukázal, že se službami 
EEN je spokojeno 86 % klientů, 

96 % by doporučilo služby EEN, 
8 % z evropských firem už o EEN 
slyšelo a 15,8 mil. klientů dostává 
pravidelně informace a služby 
elektronicky. Nyní je zapojeno 
do EEN na 4000 odborníků 
v 607 organizacích a v 69 zemích 
po celém světě. 

Na závěr jen pár čísel o výsledcích 
EEN za rok 2020, jichž jsme dosáhli 
i přes obtížnou situací spojenou 
s pandemií:

V současné době nás čeká nová 
výzva. V nedávných dnech byl 
Evropským parlamentem schválen 
(zpětně platný od 1. 1. 2021) The 
Single Market Programme, jehož 
součástí je i program pro podporu 
malých a středních firem, realizovaný 
sítí EEN. S fungováním EEN se 
počítá i nadále jako s jedním ze 
základních pilířů poradenství 
a poskytování služeb. Větší důraz 

bude kladen zejména na správné 
fungování vnitřního trhu. Tudíž 
poradenství v této oblasti, tak jak 
je poskytuje nyní EEN v Centru, 
bude mít určitě zelenou (např. 
správné vysílání pracovníků, 
normy, bezpečnost práce, 
finanční zdroje…), navíc bude 
doplněno i o udržitelnost v oblasti 
podnikání, environmentální 
problematiku a ochranu zdraví 
a zvyšování inovačního potenciálu 
evropských firem. 

Děkujeme všem, kteří s námi ušli 
alespoň část této cesty, ať již jako 
klienti, nebo jako spolupracující 
organizace. 

Sledujte nás na webu Centra – 
www.crr.cz, ale i na našich 
stránkách www.een.cz, rádi vám 
pomůžeme v řešení jakýchkoliv 
problémů, týkajících se vašeho 
podnikání v EU i mimo ni. 

Počet MSP/klientů, kterým bylo poskytnuto 
poradenství sítí EEN v ČR v roce 2020 všemi partnery

TC AV ČR Centrum BIC Plzeň

JIC KHK MSK RHK Brno

Plán na 2020

Počet klientů, kterým bylo 
poskytnuto poradenství 
v období 2020

Plán počtu služeb 
poskytnutých klientům

Počet služeb 
poskytnutých klientů

Partneři EEN v ČR viz 
www.een.cz
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Pro lepší život v regionech

Příběhy našich projektů – prohlédněte si 
úspěšně realizované projekty IROP

www.regionynasbavi.cz


