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Obálka: Rekonstrukce Helfštýna, druhého největšího hradu v České republice, podpořená z prostředků Integrovaného regionálního 
operačního programu, se stala vítězem loňského ročníku České ceny za architekturu. Více na straně 10.*
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Regiony nás baví

Rok 2021 uplynul jako voda a když 
se ohlédneme zpět, tak můžeme 
být právem hrdi na vše, co se nám 
společně v Centru v roce 2021 
podařilo. 

Zaměstnanci Centra pro regionální 
rozvoj České republiky zajišťovali 
po celé období chod úřadu a výkon 
delegovaných činností v té nejvyšší 
kvalitě, což jednoznačně ukázaly 
výsledky 24 externích kontrol a au-
ditů, které v loňském roce prově-
řovaly naši činnost. Velmi mě těší 
i pozitivní zpětná vazba – četné 
e-maily od žadatelů a příjemců, 
kteří jimi v průběhu celého roku 
vyjadřovali svoji spokojenost s námi 
zajišťovanými službami. V době 
covidové epidemie, ve které jsme 
kombinovali výkon služby na našich 
pracovištích s prací v režimu home 
office, to nebylo vždy jednoduché, 
ale zvládli jsme plně dostát všem 
svým úkolům. V duchu naší stra-
tegie a naší stěžejní deklarované 
hodnoty „schopnost hledat řešení 
na nesnadné výzvy“. 

Strategii a hlavní cíle, které jsme si 
pro současné programové období 
stanovili, jsme rozvíjeli i v dalších 
oblastech. V rámci strategické 
priority „profesionální služby klien-
tům“ jsme například v Integrovaném 
regionálním operačním programu 
(IROP) spustili novou webovou 
aplikaci „Konzultační servis“ – ná-

stroj, který sjednocuje a digitalizuje 
komunikaci mezi žadateli, Centrem 
a Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Tato aplikace nám umožňuje moni-
torovat, vyhodnocovat a zkvalitnit 
naši komunikaci s žadateli, a zajiš-
ťovat tak jednotný přístup a me-
todiku napříč pobočkami Centra 
a tématy IROP. V letošním roce 
chceme Konzultační servis dále 
rozvíjet a zdokonalovat. 

V rámci strategické priority 
„kompetentní zaměstnanci a atrak-
tivní zaměstnavatel“ jsme připravili 
a zavedli „Kompetenční model 
Centra“. Jde o nástroj, který rozvíjí 
jednotlivé hodnoty naší strategie 
do formy dílčích kompetencí a po-
zorovatelného chování jednotlivých 
zaměstnanců. Kompetenční model 
nyní využíváme jak při náboru, tak 
i při hodnocení, profesním rozvoji 
a i při odměňování zaměstnanců 
za nadstandardní výkony služby. 
Jsem přesvědčen, že tento krok 
přispěje k dalšímu zefektivnění za-
jišťovaných činností, ale také k posí-
lení firemní kultury. 

Na konci roku se Centrum stalo 
obětí masivního kybernetického 
útoku, který si v důsledku vyžádal 
celkovou obnovu IT infrastruktury 
a dat. Věřím, že se nám podařilo 
veškeré činnosti zajistit tak, aby 
tento incident měl co nejmenší do-
pad na poskytování služeb pro naše 

Vážení čtenáři,
Úvodní slovo

žadatele a partnery. Za této situace 
jsme si ověřili nastavení krizových 
procesů a procesů obnovy. Jedno-
značně se nám potvrdila nezbytnost 
neustálého rozvoje kybernetické 
bezpečnosti a ochrany informací. 
Tuto zkušenost nyní využíváme při 
další digitalizaci procesů a činností, 
což je komplexní úkol, na který kla-
deme velký důraz, protože v dnešní 
informační společnosti pouze 
efektivní digitalizace dokáže rozvíjet 
a modernizovat uživatelsky přívětivé 
elektronické služby veřejné správy 
pro občany a instituce. 

Rád bych touto formou poděkoval 
zaměstnancům, dodavatelům 
a partnerům Centra za skvěle od-
váděnou práci, protože jen tak se 
nám daří úspěšně naplňovat naši 
společnou vizi: být nejvýznam-
nějším, stabilním a respektovaným 
partnerem ve vašem regionu. 

Přeji všem hlavně hodně zdraví 
a štěstí. Vše ostatní, co potřebuje-
me k naplnění našich pracovních 
i osobních cílů máme každý pouze 
ve svých rukou.

Ing. Zdeněk Vašák
generální ředitel



12 106 projektů 
za 159,7 mld. Kč
12 106 projektů 
za 159,7 mld. Kč

1 345 projektů ve 
výši 34 mld. Kč

Ke konci roku 2021 bylo z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
podpořeno celkem 12 106 projektů 
za 159,7 mld. Kč příspěvku EU. To 
představuje přes 111 % finančních 

prostředků programu. Realizace byla 
ukončena u 9 137 projektů v celkovém 

objemu 75 mld. Kč příspěvku EU.

Během roku 2021 bylo Centrem doporučeno 
k financování celkem 1 345 projektů ve 
výši 34 mld. Kč příspěvku EU. Dále bylo 

schváleno a doporučeno k proplacení 
3 243 žádostí o platbu v hodnotě 21 mld. Kč 

příspěvku EU. Z toho 4 žádosti o platbu 
za 70 mil. Kč byly pokryty z nového 

investičního nástroje REACT-EU. 

Jak Centrum 
pracovalo 
v roce 2021
Rok 2021 se nesl ve znamení 
pokračující pandemie covid-19, to ale 
žádným způsobem nenarušilo plynulý 
průběh administrace projektů. O tom 
svědčí mimo jiné i následující strohá 
řeč čísel, která nejlépe charakterizuje 
administraci IROP za loňský rok:
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57 %

309 projektů 
za 26 mld. Kč 

13 722 žádostí 
o platbu ve výši 

89 mld. Kč 

3 000  
veřejných zakázek

Nejvyšší podíl na celkovém počtu 
zkontrolovaných zakázek měly 

nadlimitní, podlimitní a zakázky 
vyšší hodnoty, a to podíl 57 %. Těsně 

následovány byly téměř shodným 
počtem zakázek malého rozsahu 

s podílem 43 %.

Rok 2021 byl navíc specifický v tom, 
že se mezi příjemce rozdělila finanční 

částka v rámci nového investičního 
nástroje REACT-EU, který byl určen na 
boj s následky pandemie. V minulém 
roce bylo tímto nástrojem podpořeno 
celkem 309 projektů za 26 mld. Kč. 

Celkem bylo do konce roku 2021 Centrem 
schváleno a následně Řídicím orgánem 

IROP proplaceno 13 722 žádostí o platbu ve 
výši 89 mld. Kč příspěvku EU, což činí přes 
62 % celkové alokace IROP. Zkontrolované 

veřejné zakázky = ukončené kontroly 
3. fáze v roce 2021

Ruku v ruce s kontrolou žádostí o platbu 
provádělo Centrum rovněž kontrolu veřejných 

zakázek, které byly při realizaci projektů 
uskutečněny. Celkem bylo během roku 2021 

zkontrolováno na tři tisíce veřejných zakázek 
zadávaných příjemci v různých kategoriích 

finančních limitů.
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Nový Specifický 
cíl v IROP
V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) 
byl pro současné období vytvořen zcela nový Specifický 
cíl (SC), který se zaměřuje na „zelenou infrastrukturu 
měst a obcí“. Zkráceně je často označován jako „veřejná 
prostranství“. V Programovém dokumentu (PD) jej lze 
včetně rozepsaných aktivit a příkladů dohledat jako 
SC 2.2. V něm je uvedeno, co všechno lze v tomto 
Specifickém cíli realizovat a podpořit.

IROP

Zmíněná zelená infrastruktura má 
dvě složky, a to zelenou a modrou. 
Zelená složka zahrnuje např. výsad-
bu stromů, keřů a další zeleně, mod-
rá se pak zaměřuje na hospodaření 
s vodou (a to nejen s dešťovou, ale 
i se souvisejícími vodními plochami, 
jako je například odkrytí vodního 
toku svedeného pod povrch nebo 
instalace vodních prvků). Podpoře-
ny tak budou komplexní projekty 
realizované na veřejných prostran-
stvích. Jedná se o veřejná prostran-
ství podle § 34 zákona č. 128/2000 
Sb. (zákon o obcích). Ta musí být 
veřejnosti přístupná bez omezení. 

Případné výjimky budou upřesněny 
ve Specifických pravidlech zve-
řejněných spolu s vyhlášením výzvy. 
Může se jednat například o omezení 
přístupu v hodinách nočního klidu.

Zatím jsou veškeré informace 
dostupné pouze v omezeném 
rozsahu v již připravených doku-
mentech anebo v jejich pracovních 
verzích. Důvodem je mimo jiné 
situace vzniklá v souvislosti s pande-
mií covid-19. Dokumenty, včetně PD, 
jsou tedy aktuálně stále v přípravě. 
Pracovní verze PD z 18. 1. 2022 je 
publikována na stránkách MMR 

(www.irop.mmr.cz). Současně se na 
přípravě SC 2.2 podílí více subjektů:

Ministerstvo pro místní rozvoj – 
zastřešuje IROP na základě doplň-
kovosti s Operačním programem 
Životní prostředí (OPŽP), spolu-
pracuje na vymezení a odstranění 
možných překryvů mezi IROP a OPŽP. 
V přípravě je Dohoda o spolupráci 
mezi MMR a MŽP, která je popsána 
v Programovém dokumentu.

Ministerstvo životního prostředí 
(MŽP) – na základě doplňkovosti 
s Operačním programem Životní 
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Příklady využití 
SC 2.2 pro veřejná 
prostranství

Revitalizace náměstí včetně 
výměny nevhodného povrchu 
za povrch umožňující vsakování 
vody, výsadba stromů, lampy 
veřejného osvětlení s prvky 
SMART řešení.

*
Celková alokace pro SC 2.2 je cca 
13,8 mld. Kč. Tato alokace bude roz-
dělena na tři části podle toho, o jak 
rozvinutý region se jedná, od toho 
se pak odvíjí výše podpory. 

Možnost konzultací dotazů nebo 
projektových záměrů funguje 
prostřednictvím Konzultačního 
servisu. Jedná se o webovou aplika-
ci, ve které po registraci tazatele 
probíhá komunikace s Centrem pro 
regionální rozvoj (CRR). Aplikace je 
dostupná na adrese: https://ks.crr.
cz/. Případně také prostřednictvím 
stránek CRR ČR https://www.crr.cz/
irop/konzultacni-servis-irop/.

Schválení Programového dokumentu duben 2022

Monitorovací výbor č. 1 2. Q 2022

Schválení hodnoticích kritérií 2. Q 2022

Obecná pravidla přelom 2.–3. Q 2022

Specifická pravidla 3. Q 2022

Vyhlášení výzvy 3. Q 2022

prostředí (OPŽP) rovněž spolu-
pracuje na vymezení a odstranění 
možných překryvů mezi oběma 
operačními programy. 

Agentura ochrany přírody a kra-
jiny ČR (AOPK ČR) bude vydávat 
stanovisko ke všem projektům 
podávaným do SC 2.2, navrhla 
hodnoticí kritéria pro zelenou složku 
a připravuje k ní metodiku pro 
žadatele.

Státní fond životního prostředí 
České republiky (SFŽP ČR) připravuje 
hodnoticí kritéria pro modrou složku.

Předpokládaný harmonogram přípravy SC 2.2:
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Novinkou IROP v novém programovém období 2021–2027 je podpora 
cestovního ruchu. Plánované intervence reagují zejména na pandemii 
covid-19, která výrazně zasáhla právě oblast cestovního ruchu 
a kultury. Cílem je podpořit návrat turistů do regionů a současně zajistit 
optimálnější rozprostření návštěvnosti v jednotlivých regionech ČR. 
Udržitelný cestovní ruch představuje nástroj, který zvyšuje kvalitu života 
v regionech a předchází migraci lokálního obyvatelstva. Specifický cíl, 
který je na podporu cestovního ruchu zaměřen, má označení SC 4.4. 
Příklady oblastí podpory jsou uvedeny v boxu vpravo nahoře.

Veřejná infrastruktura 
cestovního ruchu v IROP

IR
O

P



— 9 —

Regiony nás baví

Veřejná infrastruktura 
cestovního ruchu – oblasti 
podpory

• budování a revitalizace 
doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu (jedná se 
například o odpočívadla, 
parkoviště, sociální zařízení, 
veřejnou infrastrukturu pro 
vodáckou a vodní turistiku / 
rekreační plavbu) s preferencí 
integrovaných řešení; 

• budování páteřních, regionálních 
a lokálních turistických tras 
a revitalizace sítě značení; 

• naučné stezky; 

• propojená a otevřená řešení 
návštěvnického provozu 
a navigačních systémů měst 
a obcí; 

• rekonstrukce stávajících 
a budování nových turistických 
informačních center. 

Mezi typy příjemců podpory 
v oblasti infrastruktury 
cestovního ruchu patří 

obce, dobrovolné svazky obcí, 
kraje, organizace zřizované 
nebo zakládané obcemi/
kraji, organizační složky státu 
(OSS) a jejich příspěvkové 
organizace, národní neziskové 
organizace (NNO) činné 
v oblasti cestovního ruchu 
minimálně 2 roky, církve, 
církevní organizace, státní 
podniky. 

Veřejná infrastruktura cestovního 
ruchu je tedy nově podporovanou 
oblastí z IROP 2021–2027, která je 
zaměřena na nepodnikatelskou/
neziskovou infrastrukturu slou-
žící návštěvníkům a obyvatelům 
daného regionu. Pro SC 4.4 je při-
pravena alokace ve výši 1,34 mld. 
Kč. Aktivity budou realizovány ve 
všech regionech České repub-
liky mimo oblast hl. města Prahy, 
tedy v méně rozvinutých a pře-
chodových regionech ČR. Podpora 
bude probíhat jak v individuálních 
projektech, tak současně v SC 
5.1 Komunitně vedeném místním 
rozvoji (MAS). 

V tomto specifickém cíli budou 
podporovány komplexní projekty, 
které mají potenciál snížit negativní 
dopady cestovního ruchu na daná 
území. Podpora v dané oblasti 
má také řešit sezónní návštěvnost 
v turistických cílech, a to tak, 
že podpoří atraktivní destinace 
v jednotlivých regionech.

Aktivita v této oblasti navazuje 
na Národní program podpory 
cestovního ruchu v regionech ČR. 
Podrobný výčet aktivit, které lze 
z tohoto Specifického cíle fi-
nancovat, bude uveden ve Spe-
cifických pravidlech pro žadatele 
a příjemce. 

Doplňkovým programem pro 
oblast cestovního ruchu je Ope-
rační program životního prostředí, 
který zajišťuje podporu ve všech 
kategoriích, zvláště v chráněných 
územích a v lokalitách soustavy 
Natura 2000, s vazbou na předmět 
ochrany či interpretaci chráněné-
ho území.
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Rekonstrukce Helfštýna, druhého největšího hradu u nás, 
podpořená z prostředků Integrovaného regionálního 
operačního programu, se stala vítězem loňského ročníku 
České ceny za architekturu.

Hrad Helfštýn se stal 
v roce 2021 vítězem 
architektonické soutěže

Hrad Helfštýn patří dlouhodobě 
k nejvýznamnějším a nejnavště-
vovanějším památkám v Olo-
mouckém kraji. Jeho historie sahá 
až do počátků 14. století, v průběhu 
věků postupně prošel i několika 
zásadními přestavbami. Po uzavření 
hlavní části paláce v roce 2014 
kvůli havarijnímu stavu se tato 
monumentální stavba dočkala 

zasloužené rekonstrukce, která byla 
finančně podpořena i Integrovaným 
regionálním operačním progra-
mem (IROP), a to částkou ve výši 
52,9 mil. Kč.

V rámci této rekonstrukce provádě-
né v letech 2017–2020 došlo nejen 
k nutné obnově torza hradu, ale 
také k implementaci soudobých 

estetických prvků, v nichž mimo 
jiné spočívá i unikátnost celého 
projektu na obnovu a záchranu 
této jedinečné kulturní památky. 
Za toto neobvyklé a výjimečné 
řešení rekonstrukce získal projekt 
ocenění od soutěžní poroty České 
ceny za architekturu 2021: „Udě-
lení první ceny projektu obnovy 
hradu Helfštýn bylo jednomyslné 

IR
O

P



— 11 —

Regiony nás baví

ze dvou vzájemně se doplňujících 
důvodů: za prvé, projekt vyjadřu-
je autonomní smysl architektury 
jako umělecké a tvůrčí činnosti, 
která stavbou dává tvar prostoru; 
za druhé, projekt reprezentuje 
a pokud možno shrnuje bohatství, 
životní kvalitu, občanský smysl 
mnoha kvalitních architektonických 
prací nominovaných na letošní 

Českou cenu za architekturu.“ 
(Celé hodnocení poroty naleznete 
na ceskacenazaarchitekturu.cz)

Netradičně pojatá, avšak velmi 
zdařilá rekonstrukce tak může 
sloužit jako skvělá ukázka, jak 
efektně, ale zároveň funkčně lze 
snoubit středověkou architekturu 
s tou moderní. Nově vytvořené 

prostory navíc zvětšily celkovou 
kapacitu zpřístupněných částí 
hradu. Díky tomu se návštěvníci 
mohou těšit na dvojnásobný počet 
vystavovaných exponátů, zamě-
řených především na archeologii 
a tradiční umělecké kovářství, kte-
ré představuje významnou součást 
dějin Helfštýna. 

Video České ceny za 
architekturu k hradu Helfštýn 
naleznete na odkaze:
https://www.youtube.com/
watch?v=2nSRNVjuda8

*
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EÚS

Projekty realizované v rámci 
programů Evropské územní spolu-
práce navíc přispívají ke zlepšování 
životních podmínek v příhraničí, 
k rozvíjení přeshraničních vazeb 
mezi sousedícími zeměmi, a tím ke 
komplexnímu rozvoji celého území 
po obou stranách státní hranice.

Administraci programů EÚS má 
v Centru ve své gesci Odbor 
Evropské územní spolupráce. 
Řídicí a koordinační činnosti 
a metodickou podporu zajišťuje 
Oddělení administrace a kontroly 
projektů EÚS. Na výkonu činnos-
tí se dále podílí šest oddělení 
v regionech soudržnosti NUTS 
II se sídly v Písku, Chomutově, 
Hradci Králové, Olomouci, Ostravě 
a Brně. Vedle funkce kontrolora 

zajišťuje Odbor EÚS v progra-
mech Interreg V-A Česká repub-
lika – Polská republika a Interreg 
V-A Rakousko – Česká republika 
také funkci Společného sekreta-
riátu, který se podílí zejména na 
výběru a hodnocení projektů, 
administraci v průběhu realizace 
a také zajišťuje propagaci progra-
mu. Dále Odbor Evropské územní 
spolupráce zajišťuje funkci 
Infobodu pro program Interreg 
V-A Slovenská republika – Česká 
republika.

Hlavní činností odboru je imple-
mentace všech programů 
přeshraniční, nadnárodní a mezi-
regionální spolupráce. Centrum 
je tak zapojeno v implementační 
struktuře u všech programů 

v pozici tzv. kontrolora první 
úrovně (FLC – „first level control“). 
Kontrola prováděná Centrem pro 
regionální rozvoj České republiky 
ověřuje plnění povinností příjemců 
(partnerů projektů), které vyplýva-
jí z programové dokumentace 
příslušných programů, nařízení 
Evropské komise, národní legisla-
tivy, pravidel způsobilosti výdajů 
a podmínek stanovených na zákla-
dě platného dokumentu, na jehož 
základě je poskytována dotace. 

Programy Evropské územní spolupráce (EÚS) jsou zaměřeny 
na regionální a lokální projekty s přeshraničním, nadnárodním 
i meziregionálním dopadem. Při jejich hodnocení a výběru hraje 
důležitou roli přeshraniční efekt. Vybírány jsou pouze takové 
projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na 
příhraniční regiony, zejména na zvyšování ekonomické integrace, 
hospodářský růst, udržitelný rozvoj životního prostředí, 
regeneraci příhraničních oblastí nebo sociální integraci. 

Evropská územní 
spolupráce v roce 2021



— 13 —

Regiony nás baví

Výsledky administrace 
v roce 2021

Častokrát také docházelo k přesunu 
komunikace, meetingů a konzulta-
cí do on-line prostředí. Vedle řady 
problémů však pandemie přinesla 
také nové příležitosti – za všech-
ny uveďme pokrok v digitalizaci 
činností – na některých programech 
přeshraniční spolupráce byla z inicia-
tivy Centra výrazně rozšířena možnost 
elektronické administrace projektů.

Odbor Evropské územní spoluprá-
ce dokázal i přes všechna omezení 
pružně reagovat na situaci spojenou 
s pandemií a v těchto ztížených pod-
mínkách úspěšně zajišťoval veškeré 
činnosti spojené s výkonem hodno-
cení a kontroly projektů (kontrola 
vyúčtování, kontroly veřejných 
zakázek, kontroly na místě), poskytoval 
konzultace žadatelům a příjemcům 
a nabízel řešení nestandardních situací 
tak, jak to umožňovala nově nasta-
vená metodika reagující na vzniklou 
pandemickou situaci. Odbor Evropské 
územní spolupráce tedy pokračoval 
v administraci a kontrole realizovaných 
projektů plynule bez větších problémů. 

V rámci všech devíti operačních 
programů Cíle 2, které spadají do 
administrace odboru Evropské 
územní spolupráce, bylo v roce 2021 
provedeno celkem 1420 kontrol 
v celkovém finančním objemu téměř 
68,05 mil. EUR. 

V roce 2021 také v rámci programů 
EÚS probíhaly závěrečné monitorovací 
výbory. Jejich náplní bylo schvalování 
posledních nových projektů, ale také 
jednání za účelem přípravy nového 
programového období 2021–2027.

Paměť v krajině Trojzemí, Foto: Roman Sedláček
V rámci projektu došlo k obnově a rekonstrukci sedmi 
památek, mezi nimi i kaple Panny Marie Pomocné 
na Uhelné v Hrádku nad Nisou. Interreg V-A Sasko – 
Česká republika, Liberecký kraj 

Programy Evropské územní spolupráce se v průběhu roku 
2021 musely, stejně jako v roce 2020, vypořádat s dopady 
pandemie a s ní souvisejícími vládními opatřeními, která 
přímo ovlivnila i činnosti vykonávané Centrem. Vlivem 
pandemie došlo k významnému omezení osobního 
setkávání a řada prezenčních aktivit musela být zrušena.
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Přírodní a kulturní zážitky na Zemské cestě, Foto: Hrady nad Malší, z. s.
Projekt rozvíjí již existující trasu „Cesta hradů a zámků“ a přispívá ke zvýšení
turistického potenciálu v regionu a k trvalému uchování historických objektů.
Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Jihočeský kraj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

Interreg V-A Rakousko 
– Česká republika

V porovnání s předchozími lety nabral přeshraniční 
program s Rakouskem v roce 2020 rychlejší 
tempo, které pokračovalo i v roce 2021. Centrum 
loni provedlo celkem 175 kontrol za téměř 9,0 mil. 
EUR. Finanční prostředky programu jsou navázány 
v objemu 99 mil. EUR, to odpovídá využití alokace 
ve výši 101 %, a tím došlo dokonce k přezávaz-
kování financí nad rámec rozpočtu programu. 
Pravidlo n+3 bylo pro rok 2021 rovněž splněno. 
Ke konci roku proběhl finální monitorovací výbor, 
na kterém bylo schváleno posledních 8 nových 
projektů ve finančním objemu 4,3 mil. EUR. 
Podobně jako na některých ostatních programech, 
i zde byli pracovníci Centra aktivně zapojeni do 
příprav nového programového období 2021–2027. 

Svobodný stát Bavorsko 
– Česká republika

O program s německým sousedem je ze strany 
žadatelů velký zájem. Bavorsko-český program je 
již ve své druhé polovině realizace. V roce 2021 
navázal na rekordní tempo provedených kontrol 
z předchozích let. Centrum provedlo v uplynulém 
roce celkem 175 kontrol v celkovém objemu téměř 
13,38 mil. EUR. Pravidlo n+3 tak bylo pro rok 2021 
stejně jako v předešlých letech naplněno.

Dne 11. listopadu 2021 proběhla výroční akce, 
která se vedle informací o aktuálním dotačním 
období zaměřila na realizaci projektů v podmín-
kách pandemie a na přípravu nového dotačního 
období. V programovém období 2021–2027 je na 
podporu projektů podél česko-bavorské hranice 
k dispozici shodná alokace jako v současném 
období, a to ve výši 99,1 mil. EUR z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. 
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Interreg V-A Slovenská 
republika – Česká republika

Přeshraniční program s našimi východními 
sousedy se v roce 2020 potýkal se značnými 
problémy, které se ale podařilo překonat. Díky 
enormnímu úsilí a osobnímu nasazení pracovní-
ků Centra bylo pravidlo n+3 v roce 2021 rovněž 
splněno. Celkový objem zkontrolovaných výdajů 
ve výši cca 8,92 mil. EUR představuje v po-
rovnání s předchozím rokem znatelný nárůst vý-
konu kontroly. Uvedený objem zkontrolovaných 
výdajů odpovídá 130 ukončeným kontrolám. 

V roce 2021 byla dokončena celá řada zají-
mavých projektů s významným přínosem pro 
společné česko-slovenské pohraničí. Stejně 
jako v dalších programech přeshraniční spolu-
práce, i zde byla zahájena příprava pro další 
programové období, aby bylo možné plynule 
navázat v podpoře přeshraničních projektů 
důležitých pro rozvoj pohraničí.

Společně proti vodní erozi a vysychání mokřadů, Foto: J. Velička (Volavka popelavá)
Projekt působí proti ubývání vody v krajině a vysychání některých mokřadů, jež jsou 
klíčové pro udržení druhové pestrosti živočichů a rostllin. Interreg V-A Slovenská 
republika – Česká republika, Zlínský kraj

Interreg V-A Česká 
republika – Polsko

Česko-polský program je největším 
přeshraničním programem, a to jak z hlediska 
rozlohy dotačního území, tak z přiznané finanční 
alokace. V roce 2021 bylo Centrem ukončeno 
celkem 423 kontrol v objemu přes 33 mil. EUR. 
I tento program v loňském roce naplnil pravidlo 
n+3 a stejně jako u česko-bavorského progra-
mu je i v případě polského programu již téměř 
vyčerpána celá disponibilní alokace. Program 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 
bude v období 2021–2027 navazovat na úspěchy 
stávajícího programu Interreg V-A Česká repub-
lika – Polsko 2014–2020. Vyhlášení prvních výzev 
se předpokládá na podzim letošního roku.
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Svobodný stát Sasko 
– Česká republika 

Program na naší severozápadní hranici se Svo-
bodným státem Sasko je na tom z hlediska 
realizace stále nejlépe. Od začátku spolupráce 
bylo schváleno 157 projektů v celkovém finančním 
objemu 149,1 mili. EUR, což odpovídá využití 
rozpočtu programu ve výši 100,4 %. Tím bylo 
dosaženo úplného navázání finančních prostřed-
ků ve všech prioritních osách. U prioritních os 
č. 3 (vzdělávání) a č. 4 (udržitelná, partnerská 
spolupráce) došlo dokonce k přezávazkování nad 
rámec rozpočtu. Více než tři čtvrtiny schválených 
prostředků byly příjemcům vyplaceny. V roce 2021 
bylo v Centru ukončeno 174 kontrol v celkovém 
finančním objemu více než 5,65 mil. EUR.

Slow turismus v Euroregionu Nisa – spojení kultury s přírodou, Autor: Foto: obec Pěnčín
Součástí rozvoje měkké turistiky v regionu je i rekonstrukce roubeného Kittelova domu 
z 18. století, kde je nově instalované Kittelovo muzeum a infocentrum Jizerských hor 
a Žitavska. Interreg V-A Sasko – Česká republika, Liberecký kraj

Nadnárodní a meziregionální 
spolupráce Programy Central 
Europe, Interreg Europe, 
Danube a Urbact 

V rámci těchto programů je realizováno celkem 173 
projektů s českou účastí. Je velkým úspěchem, že 
programy nadnárodní spolupráce i přes probíhající 
pandemii COVID-19 nadále pokračují v realizaci. 
U všech těchto programů bylo již na začátku roku 
2021 rozděleno zhruba 95 % z celkové finanční 
alokace, která dohromady činí 827 mil. EUR. 
Celkem v uplynulém roce proběhlo 201 kontrol na 
úrovni českých projektových partnerů v celkové 
výši více než 5 mil. EUR. 

Činnost Odboru Evropské územní spolupráce je 
pod kontrolou mnoha externích subjektů – řídi-
cích orgánů, národního orgánu, auditního orgánu 
a dalších. Tyto četné kontroly probíhaly v celém 
průběhu roku 2021. Potěšitelnou informací je sku-
tečnost, že z provedených externích kontrol nebyla 
identifikována žádná závažná zjištění. Příprava 
těchto nadnárodních a meziregionálních programů 
pro období 2021–2027 se již postupně finalizuje.
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Přesto je skvělou zprávou, že rozvoj 
přátelství a vzájemné partnerství 
na česko-polské hranici pokračuje. 
Důkazem toho je mimo jiné i velký 
zájem o realizace partnerských 
projektů, které byly předloženy do 
dvou dodatečných výzev vyhlá-
šených v cestovním ruchu a v rámci 
spolupráce místních komunit. Obě 
výzvy byly financovány z rea-
lizačních úspor Programu. 

V roce 2021 bylo schváleno 
a uzavřena smlouva pro 18 projektů 
v hodnotě 2,19 mil. EUR, určených 
na podporu, obnovu, rozvoj 
a pokračování přeshraniční spolu-
práce místních komunit. Jednalo 
se o velmi pestré spektrum tema-
tických oblastí, například o spolu-
práci institucí krizového řízení, škol, 
seniorů nebo i o originální nápad 
společného zakládání kvetoucích 
luk a mnoho dalších zajímavých 
projektů, které zlepšují život v pří-
hraničí a zvyšují turistickou atrak-
tivitu celého regionu. 

V prosinci 2021 byl také ukončen 
příjem projektů v oblasti cestovní-

Interreg Česká republika – Polsko

ho ruchu, který má pomoci 
příhraničním územím v rozvoji 
po pandemii. Příjem žádostí byl 
zaměřen na společné produkty 
cestovního ruchu, marketing a vy-
tváření nových strategií, majících 
za cíl nové nastartování cestovního 
ruchu. V současné době probíhá 
hodnocení těchto předložených 
projektů, které budou následně 
schvalovány na zasedání Monito-
rovacího výboru Programu v dubnu 
2022. Realizace projektů budou 
pokračovat maximálně do konce 
roku 2023.

Díky průběžnému sledování 
úspor Programu se navíc podaři-
lo podpořit všechny náhradní 
projekty, vyhlásit dvě dodatečné 
výzvy a navýšit financování něko-
lika projektů dotčených prudkým 
nárůstem cen stavebních práci. 
Celkově se takto podařilo alokovat 
přes 500 mil. Kč. 

Společný sekretariát programu 
se také velmi intenzivně podílí na 
přípravě nového Programu In-
terreg 2021–2027, více informaci 
zde: www.cz-pl.eu/obdobi.
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Rok 2021 byl pro přeshraniční spolupráci dalším 
rokem poznamenaným pandemii covid-19.

Rok 2021 – shrnutí 
Programu Interreg Česká 
republika – Polsko
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Proto se oba partneři rozhodli 
navázat na dosavadní úspěšnou 
spolupráci, a v rámci programu 
Interreg V-A ČR–PL tak vznikl další 
projekt, pojmenovaný „Okno do 
pohraničí“. Realizovány jsou dvě 
série po 8 dílech, tedy jde o celkem 
16dílný cyklus pořadů. První polovi-
na dílů je poutavým cestopisem, 

který objevuje výjimečná místa 
a představuje je v současných 
i historických souvislostech. Druhá 
série je unikátním historickým 
dokumentem, který přináší společný 
pohled na dějiny obou států. 

Jde o výběr klíčových událostí mi-
nulého století, které ovlivnily životy 

Všechny epizody 
jsou ke zhlédnutí na 
webových stránkách 
www.spolunahranici.cz.

*
Interreg V-A Česká republika – Polsko

Mediální partneři, Česká televize, Televizní studio Ostrava a TVP S. A. Wroclaw 
se společně a již dlouhou dobu věnují česko-polským tématům. V předchozím 
programovém období partneři společně realizovali pořady Hranice dokořán – Rozmó-
wki polsko-czeskie a Hranice bez hranic, které u diváků zaznamenaly velký úspěch.

Okno do česko-
polského pohraničí

obou národů a vztahy mezi nimi.
Ve skalách, Na vodě, V bílé stopě, 
Za císaře pána, Skleněné pohraničí, 
V kuchyni, to je jen malý výběr pořa-
dů v rámci projektu Okno do po-
hraničí, vyprávěných společně Če-
chy a Poláky, se kterými nahlédnete 
do česko-polského pomezí. 

Evidenční číslo projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001071
EFRR: 438 089,22
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Interreg V-A Rakousko – Česká republika

V roce 2021 se mimořádně uskutečnily 4 on-line 
Monitorovací výbory, na kterých bylo schváleno 
celkem 19 projektů za více než 9,7 mil. EUR. Tím 
byl příjem projektových žádostí v programovém 
období 2014–2020 ukončen. Velmi nás těší, že 
v průběhu tohoto období byla smluvně zakot-
vena celá alokace programu. 

Program Interreg 
V-A Rakousko – Česká 
republika v roce 2021
www.at-cz.eu

bude k dispozici více než 86,8 mil. 
EUR z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj. Maximální míra 
spolufinancování projektů z EFRR 
poté bude činit 80 %. Centrum 
pro regionální rozvoj bude stejně 
jako v současném období zabez-
pečovat činnost společného se-
kretariátu a kontrolního místa pro 
českou část hranice. Předpoklá-
dáme, že první projektové žádosti 
budou moci žadatelé předložit ke 
konci roku 2022.

European Cooperation 
Day Youtube Channel

*
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Podrobný přehled a informace 
o všech realizovaných projektech 
přináší tzv. iBOX na webové stránce 
www.at-cz.eu/cz/ibox. Partneři 
projektů zde pravidelně publikují 
a aktualizují informace o svých 
projektech.

Loňský rok se nesl v duchu in-
tenzivních příprav na nové 
programové období 2021+. Základní 
parametry programu jsou již známy. 
Programové území zůstane za-
chováno. Na české straně se jedná 
o Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj 
a Kraj Vysočina, na rakouské straně 
o velkou část spolkových zemí 
Dolní Rakousko a Horní Rakousko 
a město Vídeň. V novém období 

Vždy v září se oslavují programy 
evropské přeshraniční spolupráce 
akcí European Cooperation Day. 
Kvůli pandemické situaci ale loni 
probíhala prezentace výstupů 
projektu on-line formou. Společný 
sekretariát vyzval projektové 
partnery, aby natočili krátká videa 
o svých projektech. Potěšil nás 
obrovský zájem a kreativita projek-
tových partnerů, díky kterým mů-
žete na našem YouTube zhlédnout 
již 37 natočených videí. 
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ATCZ206 
Animation Now

Dotace z programu: 
Interreg V-A Rakousko – Česká republika

Rozpočet: 585 773,06 EUR

Příspěvek EU: 497 907,10 EUR

Cílem projektu ATCZ206 ANI-
MATION NOW bylo vybudování 
udržitelné přeshraniční sítě v ob-
lasti animační tvorby, která umožní 
nacházet inovativní řešení pro krea-
tivní mediální tvorbu cílové skupiny 
děti a mládež, a zvýší tak kulturní 
nabídku v přeshraničním regionu. 
Partnery projektu se staly instituce 
Sladovna Písek, jedna z největších 
dětských galerií v České republice, 
a ZOOM Kindermuseum ve Vídni, 
které již od roku 2001 ve svém 
Trickfilmstudiu zprostředkovává 

Jsme hrdí na to, že v roce 2021 
získala řada našich projektů 
ocenění v prestižních národních 
i mezinárodních soutěžích:

• Naučná stezka Olšina v blízkosti 
Lipenské přehrady se stala 
vítězem veřejného hlasování 
v soutěži Dřevěná stavba 
roku 2021 v kategorii „Velké 
dřevěné konstrukce – realizace“ 
a související projekt Návštěvnické 
středisko Olšina pak získal třetí 
místo udělené odbornou porotou 
v kategorii „Dřevěné budovy – 
realizace“.

• Společný, přes 400 kilometrů dlouhý 
rakousko-česko-slovenský úsek 
Stezky železné opony (Iron Curtain 
Trail) – EuroVelo 13 (EV13) mezi 
Českými Velenicemi/Gmündem, 
Znojmem, Mikulovem a Bratislavou 
byl v dubnu 2021 v Nizozemsku 
vyhlášen evropskou Cyklotrasou 
roku 2021. Vítězná cyklotrasa byla 
následně přihlášena do soutěže na 
základě úspěšné realizace projektu 
Kultura a příroda na Zeleném 
pásu. Hlavním cílem projektu bylo 
představení kulturního a přírodního 
dědictví příhraničního regionu, a tím 
dlouhodobá podpora cestovního 

ruchu a prezentace turistického 
potenciálu tohoto území. 

• Národní cenou ČR byl oceněn 
český partner Vysočina Education 
ve společném projektu C4PE 
(Concepts for Professional 
Education in Border Regions). 
Odborná porota udělila tuto 
hlavní cenu za systémový 
rozvoj kariérového poradenství 
a vzdělávání na základních školách 
v Kraji Vysočina.

Gratulujeme k získání těchto 
významných ocenění!

nejmladším generacím kreativní 
kontakt s novými médii v oblasti 
animace.

Partneři se během výměnných 
pobytů, jobshadowingu 
a networkingových akcí zaměřili 
na vzájemnou výměnu zkušeností 
a know-how, která přispěla ke zpra-
cování konceptu animačního studia 
ve Sladovně v Písku a modernizaci 
animačního studia v ZOOM Kinder-
museum ve Vídni.
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Youtube Channel
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Pracoviště EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky uspořádalo 
či spolupořádalo v roce 2021 celkem 19 konferencí, seminářů, webinářů 
a školení pro podnikatele, jichž se účastnilo více než 500 posluchačů. 

Enterprise Europe 
Network (EEN) pořádalo 
vzdělávací akce i během 
covidového roku 2021

Na jaře vzbudil zájem podnikatelů 
pravidelný cyklus „Středy s EEN“. 
Dvanáct webinářů pokrylo široké 
spektrum témat. Od informací 
o službách EEN pro podnikatele, 
přes aspekty bezpečnosti práce 
v době pandemie, až po prezenta-
ci projektů přeshraniční, meziregi-
onální a nadnárodní spolupráce 
„Cíl 2 v období 2014–2020“. 

Jako přednášející vystupovali vedle 
odborníků ze sítě EEN také exper-
ti z dalších oddělení Centra pro 
regionální rozvoj České republiky 
či Českomoravské záruční a roz-
vojové banky.

Mezi další témata patřila, podobně 
jako v předchozích letech, oblast 
přeshraničního poskytování služeb 
a vysílání pracovníků do zahrani-
čí. Těm bylo věnováno celkem 
sedm webinářů a také seminář, 
který jako jediný byl v roce 2021 
uspořádán prezenčně. S velkým 
ohlasem se také setkal webinář 
o DPH v přeshraničním obchodě 
se zbožím a službami či on-line 
konference zaměřená na bez-
pečnost práce a ochranu zdraví 
při práci, orientovaná zejména na 

problémy způsobované pandemií 
covid-19. Nakonec se ale ukázalo, 
že všechno zlé je pro něco dobré, 
protože řada posluchačů uvítala 
možnost účastnit se krátkých, cca 
dvouhodinových seminářů přímo 
ze svého počítače, bez nutnosti 
kamkoliv cestovat. Nicméně 
se všechny pracovnice EEN při 
Centru těšíme, že v roce 2022 
bude možné již běžně pořádat pre-
zenční akce, přestože on-line akce 
určitě zcela neopustíme a chceme 
v nich i nadále pokračovat.

Enterprise Europe Network
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Především v tom, aby co nejvíce 
podniků, zejména malých a středních, 
vědělo co nejvíce o pravidlech bez-
pečnosti práce v rámci EU. A aby navíc 
využívaly nástroje, které jim OSHA-EU 
pravidelně připravuje k aktuálním 
tématům bezpečnosti práce, a také 
aby si vyzkoušely a použily nástroje 
k identifikaci rizik na svém pracovišti. 
Nejlépe ještě před tím, než se stane 
úraz nebo je navštíví kontrola z úřadů 
v oblasti bezpečnosti práce.

Bohužel, v poslední době se pande-
mie covid-19 stala jednou z největších 
výzev, kterým podnikatelské organiza-
ce kdy čelily. Zvládnout tuto důležitou 
výzvu dokážeme pouze tehdy, pokud 
budeme společně usilovat o zastavení 
šíření tohoto onemocnění a zajistíme 
bezpečné a zdravé pracovní prostře-
dí jak pro zaměstnance pracující 
z domova, tak i pro zaměstnance, kteří 
se vracejí na svá obvyklá pracoviště. 
OSHA-EU připravila celý soubor po-
kynů, informačních materiálů a dalších 
odkazů k tomuto tématu. Pracoviště 
EEN při Centru se proto v roce 2021 
snažilo svými webináři, články na 
webu a zejména velkou on-line konfe-
rencí v loňském listopadu přiblížit 
všem zájemcům, co v daných konkrét-

ních situacích dělat, jaké jsou novinky 
v české právní soustavě a také co lze 
najít např. na webu OSHA-EU a jak 
tyto informace aktivně využívat. 

Uvedeme jeden příklad za všechny: 
na pracovištích, na kterých mohou 
být zaměstnanci vystaveni viru, jenž 
spadá do kategorie biologických 
činitelů, musí zaměstnavatelé provést 
hodnocení rizik na pracovišti (lze po-
užít nástroj pro hodnocení rizik OiRA 
covid-19 zveřejněný na stránkách 
OSHA-EU) a zavést vhodná opatření. 
Pokyny uvedené na webu OSHA-EU 
mají pomoci zaměstnavatelům tyto 
povinnosti plnit. Minimální právní 
požadavky jsou stanoveny ve směrnici 
o biologických činitelích, jejíž znění 
rovněž lze najít na již zmíněném webu. 
Více informací o tomto tématu se mů-
žete dočíst v oddíle o nebezpečných 
látkách (pododdíl Biologičtí činitelé).

Velice užitečné a zábavnou formou 
prezentované jsou také informace, 
ztvárněné postavou Napa v krátkých 
filmových skečích (např. zastavte pan-
demii nebo Napo... pracuje z domova, 
aby zastavil pandemii aj.) Naleznete je 
na odkaze https://www.napofilm.net/
en/napos-films/napo-stop-pandemic.

V podmínkách izolace z důvodu pande-
mie covid-19 byly miliony evropských 
pracovníků nuceny také pracovat na 
plný úvazek z domova, aby se snížilo 
riziko nakažení virem, které se ale mohlo 
podepsat na našem fyzickém i du-
ševním zdraví. Na stránkách OSHA-EU 
jsou tedy i praktické tipy, které po-
mohou při práci z domova zajistit co 
největší ochranu zdraví, bezpečnost 
a efektivitu práce. 

Témat k bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví, která se EEN snažilo zprostřed-
kovat v roce 2021, bylo ovšem mnohem 
více: ať už šlo o muskuloskeletální poru-
chy, regulace prací na dálku, bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci ve světě po 
pandemii covid-19 nebo vztah mezi 
psychosociálními rizikovými faktory při 
práci a výskytem muskuloskeletálních 
poruch a další související témata. Za 
svoji práci bylo EEN při Centru oceně-
no v roce 2021 hlavní cenou OSHA-EU, 
vyhlašovanou pro ambasadory EEN.

V této činnosti budou EEN při Centru 
i všechna ostatní pracoviště EEN v Čes-
ku pokračovat i v následujícím období. 
Pokud chcete mít aktuální informace 
z oblasti bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví na pracovišti v češtině, sledujte 
webové stránky EEN při Centru a v pří-
padě potřeby se obraťte na webové 
stránky OSHA-EU – můžete se také při-
hlásit k odběru elektronického zpravo-
daje OSHA-EU, který budete dostávat 
prostřednictvím e-mailové pošty. A když 
navštívíte naše pracoviště EEN při Cent-
ru, získáte od nás celou řadu materiálu 
v tištěné podobě. Budeme rádi, když se 
zúčastníte našich připravovaných semi-
nářů a webinářů. Pevně však doufáme, 
že se již brzy budeme opět potkávat 
hlavně osobně.

EEN při Centru působí již mnoho let jako ambasador 
Evropské agentury pro ochranu zdraví a bezpečnosti při 
práci OSHA-EU. Zároveň řídí a koordinuje všechny aktivity 
českých pracovišť EEN v této oblasti. V čem vlastně spočí-
vá činnost ambasadora OSHA-EU? 

Spolupráce OSHA 
a EEN v roce 2021

OSHA a Enterprise Europe Network
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Akce jsou určeny pro podnikatele, 
kteří hledají nové zahraniční kontak-
ty a zvláště v době omezeného 
přeshraničního pohybu se staly vel-
mi vyhledávanými. EEN zajišťovalo 
tato jednání pro podnikatele z růz-
ných oborů, například pro textilní 
průmysl a design: EU Fashion Match 
Amsterdam, Textile Connect či Tori-
no Fashion Match; ve stavebnictví: 
Future of Building; v potravinářství: 
ExpoCook; ve strojírenství: Techno-
logy & Business Cooperation Days; 
pro IT sektor: Itapa. 

Na přelomu září a října uspořádalo 
EEN při Centru další ročník b2b 
jednání pro podnikatele z oblasti 
cestovního ruchu, který patří mezi 
obory, které byly nejvíce zasažené 
pandemií. Akce, nazvaná Match-
making Business Meetings (MBM) 
Tourism Prague, byla původně 

připravována jako „hybridní“, tedy 
měla se uskutečnit on-line formou 
i prezenčně při veletrhu Holiday World 
v Praze. Kvůli zhoršující se situaci se 
nakonec jednání konala pouze on-line. 
Do letošního ročníku se zaregistrovalo 
přes 70 firem a institucí celkem ze 13 
zemí. Akce se zúčastnili nejen maji-
telé cestovních kanceláří a agentur 
či zástupci hotelů, ale i firmy z oboru 
kulturního dědictví a poskytovatelé 
IT služeb v cestovním ruchu. Dle 
vyjádření účastníků po jednáních lze 
očekávat budoucí spolupráci u 44 % 
z celkového počtu realizovaných 
jednání, a dokonce 8 partnerů se 
během prvního on-line setkání rovnou 
domluvilo na spolupráci.

Téměř 300 subjektů z automobilové-
ho průmyslu se přihlásilo na setkání 
firem CEE Automotive Supply Chain, 
které se konalo prezenčně v Olo-

mouci. Díky úzké spolupráci EEN 
s českým Sdružením automobilového 
průmyslu AutoSAP, slovenským ZAP 
a Autoklastrem se v říjnu podařilo 
zorganizovat již 4. ročník této význam-
né konference, na které EEN zajišťuje 
po celý druhý den b2b jednání mezi 
přítomnými firmami. Mezi účastníky 
jsou například nákupčí ze Škody Auto 
a řada dalších významných výrobců 
ze střední Evropy. Díky tomu je akce 
velmi zajímavá zejména pro dodavate-
le, malé a střední podnikatele. 

Příkladem úspěšné globální on-line 
matchmakingové akce byla dubnová 
událost Technology & Business Co-
operation Days, na kterou se přihlásilo 
přes tisíc firem z celého světa. EEN 
při Centru je od samého začátku také 
partnerem této akce a letošní ročník 
se odehraje již nyní v dubnu. 

I přesto, že on-line b2b obchodní 
jednání, vedená přes webové kamery, 
fungují bezproblémově a účast v nich 
je navíc možná bez jakýchkoli dalších 
nákladů, mnozí klienti EEN při Centru 
se rádi vrátí k původnímu modelu 
matchmakingových akcí. Přejí si opět 
osobní setkávání a jednání „face-to-
face“. Doufejme, že v roce 2022 to již 
bude možné realizovat častěji. Sleduj-
te náš kalendář akcí EEN na stránkách 
www.crr.cz/een, kde budou průběžně 
publikovány pozvánky na b2b jednání 
v roce 2022.

V roce 2021 připravilo EEN při Centru pro regionální roz-
voj České republiky (Centrum) pro tuzemské podnikatele 
téměř dvacet matchmakingových b2b akcí. Většina z nich 
se uskutečnila v on-line formě, na níž se firmy adaptovaly 
velmi dobře již v roce 2020.

EEN umožňuje 
hledat partnery 
pro spolupráci – 
Matchmakingy 
v roce 2021

Enterprise Europe Network



Chcete vědět více?
Všechny důležité informace a dokumenty 
najdete na webových stránkách MMR ČR a Centra.

irop.mmr.cz

ks.crr.cz

Pomůžeme vám s realizací 
vašeho projektu v IROP.

Konzultační 
servis 
Konzultační servis je služba určená ke zjednodušení komunikace při řešení dotazů před 
podáním žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

• Přehled všech vašich dotazů a odpovědí na jednom místě
• Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi jsou dostupné i nepřihlášeným uživatelům
• Na dotazy odpovídají specialisté na danou oblast 

Výhody Konzultačního servisu

crr.cz

V oblasti administrace veřejných zakázek nabízí 
Centrum tři specializovaná spádová pracoviště, 
a to na Územních odborech IROP pro Plzeňský, 
Jihomoravský a Královéhradecký kraj.

Najdete nás na 
sociálních sítích

mailto:iropkralovehradecky%40crr.cz?subject=
https://ks.crr.cz
irop.mmr.cz
ks.crr.cz
crr.cz

