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PŘEDSTAVUJEME 

NÁMI ŘÍZENÉ PROJEKTY 
 

ZÁŽITKY NA DOSAH - OSNADO  
Začátkem letošního roku byla zprovozněna nová 
turistická linka na Královédvorsku, která vznikla na 
základě projektového záměru společnosti OSNADO 
s.r.o., podpořené v rámci výzvy Ministerstva pro místní 
rozvoj z Národního programu podpory cestovního 
ruchu 2011 – Cestování pro všechny.  

Smyslem projektu je zpřístupnění a propojení
celoročních atraktivit cestovního ruchu mezi 
turistickými cíli v okolí Dvora Králové nad Labem 
pomocí dopravy šetrné k životnímu prostředí. Autobus 
byl koncipován tak, aby pomocí veřejné hromadné 
dopravy zlepšil dostupnost známých turistických cílů 
regionu všem návštěvníkům a zejména jejich lepší 
přístupnost pro občany s omezenou schopností 
pohybu a orientace, seniory a rodiče s malými dětmi. 

Na lince jezdí speciálně upravený nízkopodlažní 
autobus s ekologickým pohonem na zemní plyn, který 
byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu 
České republiky z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR. Autobus poskytuje nadstandardní služby 
z hlediska specifických potřeb cestujících. Jako jeden
z mála v České republice je vybaven dvěma místy pro 

invalidní vozík a výklopnou plošinou pro pohodlný 
nástup do autobusu, rozšířeným prostorem pro 
kočárky a informačním systémem pro nevidomé, který 
umožňuje jejich lepší orientaci a informovanost. Uvnitř 
autobusu jsou umístěny tři prostorné LCD obrazovky, 
kde jsou prezentované zajímavosti o jednotlivých 
místech na trase a zároveň tipy pro trávení volného 
času.  
Provozovaná trasa turistické linky v zimní sezoně vede 
od vybraných lyžařských destinací ve východní části 
Krkonoš (Jánské Lázně, Svoboda nad Úpou, Mladé 
Buky) za dalšími atraktivitami cestovního ruchu 
v regionu. Od dubna naváže na zimní provoz letní 
podoba této linky propojující významné cíle, jakými 
jsou ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, zámek 
Hospitál Kuks s přehradou Les Království. 

Zaujal Vás tento projekt? Máte p řipraven obdobný 
záměr? Nyní je možné žádost o dotaci 
z poprogramu Ministerstva pro místní rozvoj 
„CESTOVNÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM“ . Termín podání 
žádostí je do 17. 2. 2012. 

Pomůžeme Vám zpracovat žádost. 
Dále je možné žádat o dotaci nap ř. na rekonstrukci 
či vybudování odpo čívadel, center služeb pro 
turisty a hygienického zázemí pro p ěší, cyklisty a 
handicapované turisty, po řízení elektrokol, 
městských kol, cyklobus, skibus, turistický vlá ček, 
pořízení informa čních a naviga čních systém ů, 
marketing.  
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LÁZEŇSKÝ RESORT  
ÚDOLÍ BRATROUCHOV 

je schovaný před shonem civilizace v půvabném 
horském prostředí západních Krkonoš v obci 
Bratrouchov (nedaleko Rokytnice nad Jizerou).  

Zpomalte, odložte notebook, vypn ěte 
mobil. Klí če od auta spus ťte hluboko na 

dno tašky. Zastavte se.  
Jste v krajin ě, kde harmonie našla  

své jméno. 
1. 2. 2012 otevíráme nové lázně zaměřené na 
pohybové ústrojí, které jsou součástí Lázeňského 
resortu Údolí Bratrouchov. Komplexní sportovní a 
relaxační areál s dostatečnou ubytovací kapacitou je 
uzpůsoben pro potřeby návštěvníků všech věkových 
kategorií, rodin s dětmi, skupin i jednotlivců. 

 

Resort je vybaven dvěma hotely s nabídkou ubytování 
v útulných pokojích, nebo luxusních apartmánech. 
Kapacita resortu je 186 lůžek. Lázeňský resort je  
vybaven infrastrukturou pro sportovní vyžití, jako 
například fitness, vlastní cyklostezkou, naučnou 
stezkou, a možností provozovat zimní sporty. V rámci 
areálu jsou tři stylové restaurace, z nichž jedna je 
pizzerie. Ochotný personál nabízí kromě tradičních a 
regionálních specialit i jídla mezinárodní kuchyně.  

V hotelech jsou jednací místnosti a salónky s kapacitou 
od dvaceti do sedmdesáti míst vhodné pro konferenční 
turistiku, teambuildingy, obchodní jednání a oslavy.  

Již dnes jsou hotely vybaveny wellness zázemím, jako 
je bazén se slanou vodou, balneo centrum se saunou 

a vířivkou s protiproudem a koupele různého druhu. 
V hotelích pracují zkušení maséři.  

Lázeňský dům je vybaven dalšími wellness 
procedurami, jako například salionárium, floating, který 
má účinky Mrtvého moře, zábalové vany, Kneippovy 
lázně, masáže, zábaly atd.  

Pod lékařským dohledem začneme poskytovat 
procedury jako magnetoterapie, laserová terapie, 
oxygenoterapie, elektroléčba, ultrazvuková terapie a 
elektromagnetická terapie na podporu pohybového 
ústrojí a doléčování lehčích úrazů.  

Resort navštěvuje klientela z celé České republiky, ale 
též z Polska, Německa a Holandska. Firmy i turisté se 
rádi vrací, velmi si chválí vstřícnou péči personálu, 
chutnou stravu a příjemné wellness služby.   

Plánujeme rozvoj lázeňského resortu, jak pro oblast 
aktivního sportování, tak i zpřístupnění resortu 
pohybově hendikepované klientele. Vznikne: bazén 
s přístupem přímo z lázní, sportovní dům pro 
profesionální i neprofesionální klientelu, vleky, lanová 
dráha a ekologicky nezávadná doprava pro 
hendikepované a matky s malými dětmi.  

Lázeňský resort Údolí Bratrouchov byl vybudován pro 
podporu cestovního ruchu z dotací Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod. Na 
řízení projektu se podílí Centrum evropského 
projektování a.s. Hradec Králové. 

http://www.udoli-bratrouchov.cz/ 
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PROGRAM PODPORY BYDLENÍ 
PRO ROK 2012 – DO 17. 2. 2012 
 

Podprogram Podpora regenerace panelových 
sídliš ť 

Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím  na 
regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o 
celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace je 
poskytována až do výše 70% rozpočtových nákladů 
akce, maximálně však 4 mil. Kč. Předběžná alokace 
na rok 2012 je 145,5 mil. K č 

Podprogram Podpora výstavby technické 
infrastruktury 

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných 
pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, 
rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. 
Výše dotace pro obec je 50 tis. Kč na 1 byt následně 
postavený na pozemcích zainvestovaných 
z podprogramu. Předběžná alokace na rok 2012 je 50 
mil. Kč. 

Podprogram Podpora výstavby podporovaných 
bytů 

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na 
území České republiky sloužících k poskytování 
sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup 
k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících 
z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav 
nebo sociální okolnosti jejich života.  

O dotaci mohou žádat fyzické osoby podnikající a 
právnické osoby (včetně obcí) mající sídlo na území 
členského státu EU, popř. státu, který je smluvní 
stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru 
nebo Švýcarské konfederace, a to ve dvou dotačních 
titulech:  
 
Pečovatelský byt  pro osoby v tíživé sociální situaci 
z důvodu věku nebo zdravotní situace, tak aby došlo 
k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a 
nezávislosti, a současně umožnění efektivního 
poskytování terénních služeb sociální péče. Výše 
dotace je 600 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.  
 
Vstupní byt  je sociální bydlení pro osoby v tíživé 
finanční situaci nemající přístup k nájemnímu bydlení. 
Výše dotace je 550 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. 
Předběžná alokace na rok 2012 je pro dotační titul 

Pečovatelský byt 250 mil. Kč, dotační titul Vstupní byt 
50 mil. Kč 

Podprogram Podpora oprav domovních olov ěných 
rozvod ů 

Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou 
domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení 
obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována 
fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 
10 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Předběžná alokace 
na rok 2012 je 5 mil. Kč. 

Kontaktní osoba: Ing. Monika Langrová, 
langrova@cep-rra.cz  

PODPORA OBNOVY A 
ROZVOJE VENKOVA  

Výzvu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. 
Žádosti je možné podávat kontinuáln ě. Termín 
ukon čení p říjmu žádosti je stanoven na 17. února 
2012.  
 

DOTAČNÍ TITUL Č. 1 – Podpora vít ězů sout ěže 
Vesnice roku  

Budou podporovány akce zaměřené na:  
• obnovu a údržbu venkovské zástavby 

(s výjimkou bytového fondu) a občanské 
vybavenosti (např. radni-ce, školy, předškolní 
zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, 
sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby),  

• komplexní úpravu veřejných prostranství,  
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,  
• rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, 

stezek a veřejného osvětlení,  
• přípravu a realizaci propagačních materiálů 

obce a prezentace obce v souvislosti 
s umístěním v soutěži Vesnice roku.  

DOTAČNÍ TITUL Č. 2 – Podpora zapojení d ětí a 
mládeže do komunitního života v obci  

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími 
převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě 
(resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely 
(resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na:  

• obnovu a údržbu venkovské zástavby a 
občanské vybavenosti (např. školy, předškolní 
zařízení, kulturní zařízení),  
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• úpravu veřejných prostranství, 
• obnovu a zřizování veřejné zeleně,  
• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro 

volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, 
cyklostezky, bruslař-ské dráhy, naučné stezky 
apod.).  

DOTAČNÍ TITUL Č. 3 – Podpora spolupráce obcí na 
obnov ě a rozvoji venkova  

Budou podporovány akce nadregionálního významu 
zaměřené na:  

• prezentaci úspěšných projektů zaměřených na 
obnovu a rozvoj venkova,  

• výměnu zkušeností při přípravě projektů 
zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,  

• podporu spolupráce a odborného vzdělávání 
zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj 
venkova.  

DOTAČNÍ TITUL Č. 4 - Podpora obnovy drobných 
sakrálních staveb v obci  

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu 
drobných sakrálních staveb nalézajících se v 
katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny 
kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná se 
zejména o obnovu staveb jako:  

• kaple, kaplička,  
• socha,  
• boží muka, kříž,  
• úprava prostranství v okolí drobných sakrálních 

staveb.  

DOTAČNÍ TITUL Č. 5 – Podpora zapojení romské 
komunity do života obce a spole čnosti  

Budou podporovány akce s výstupy rovněž sloužícími 
romské komunitě (sociálně vyloučeným osobám), na 
jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se romská 
komunita prokazatelně podílela nebo bude podílet, a 
které jsou zaměřené na:  

• obnovu a údržbu občanské vybavenosti (školy, 
předškolní zařízení, kulturní zařízení),  

• rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro 
volnočasové aktivity (klubovny, hřiště, apod.),  

• vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury 
obce u objektů sloužících převážně romské 
komunitě.  

 
Kontaktní osoba:  Mgr. Pavlína Šafaříková, 
safarikova@cep-rra.cz  

PRVNÍ KOLO VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ 
ZÁMĚRŮ BEZBARIÉROVÝCH TRAS VE 
MĚSTECH A OBCÍCH PRO ROK 2013 

Vládní výbor pro zdravotn ě postižené ob čany ve 
spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny vyhlašuje výzvu s 
termínem předložení záměrů do 11. května 2012 
(rozhoduje razítko podací pošty nebo osobní doručení 
do podatelny Úřadu vlády ČR). 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-
mobility/program-mobility-15394/ 

PODPORA REVITALIZACE 
VOJENSKÝCH AREÁL Ů 

Podprogram je určen pro obce, v jejichž územním 
obvodu došlo v období od ustavení obecních 
zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských 
posádek nebo zařízení a které převzaly původní 
vojenský majetek do svého vlastnictví. Příjemcem 
dotace je obec nebo svazek obcí (dále jen "obec“ nebo 
„účastník podprogramu"). 

Další informace naleznete zde: 
http://www.mmr.cz/getdoc/5ba69714-63e3-4f1c-bb64-
8eeed508e5e5/Podpora-revitalizace-byvalych-
vojenskych-arealu 

PROGRAM ROZVOJE 
VENKOVA  

Ministerstvo zem ědělství schválilo harmonogram 
příjmu žádostí o dotaci pro projektová opat ření 
Programu rozvoje venkova pro rok 2012.  
 
Opatření 3.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního d ědictví 

venkova bude spušt ěno v b řeznu 2012.  
 

ZÁMĚR A) Studie a programy obnovy, využití a 
regenerace kulturního d ědictví venkova  

Oprávnění žadatelé: obce do 500 obyvatel 
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace  

• výdaje na vypracování studií obnovy a využití 
kulturního dědictví;  

• výdaje na historický průzkum k zajištění 
potřebných podkladů;  

• výdaje na zpracování projektové dokumentace;  
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• publikační činnost k danému projektu;  
• výdaje na geodetické a kartografické 

práce k projektu;  
 

ZÁMĚR B) Obnova a zhodnocení kulturního 
dědictví venkova  

Oprávnění žadatelé:  
• obce do 500 obyvatel;  
• nestátní neziskové organizace;  
• zájmová sdružení právnických osob;  
• církve;  

Výdaje, na které může být poskytnuta dotace  
• stavební výdaje na stavební obnovu 

(rekonstrukce, modernizace, statistické 
zabezpečení);  

• stavební výdaje na zpevnění ploch (např. 
nezbytné přístupové komunikace, chodníky);  

• zhodnocení památkových budov a kulturních 
objektů;  

• výdaje na revitalizaci historických parků, 
zahrad, alejí, atd.;  

• výdaje na parkovou úpravu okolí objektu 
kulturního dědictví;  

• výdaje na zpracování posudků, stavebně 
historický průzkum;  

• výdaje na realizace nově vzniklých výstavních 
expozic a muzeí;  

• výdaje na zařízení a vybavení výhradně 
sloužící pro veřejnost a výhradně související s 
expozicí a muzeem;  

• výdaje na projektovou a technickou 
dokumentaci;  

 
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Balážiková, 
balazikova@cep-rra.cz 
 
 

 
 
 
 
 
 

OPERAČNÍ PROGRAM 
PODNIKÁNÍ A INOVACE -  

NEMOVITOSTI 
 

uvažujete o investicích do podnikatelských nemovitostí 
Vaší firmy? Pomohla by Vám více než poloviční úspora 
nákladů v rozhodnutí investovat do rekonstrukce či 
výstavby výrobní či skladovací haly? Podnikáte v oboru 
zpracovatelského průmyslu nebo technologických 
center a strategických služeb? 

Právě nyní máte poslední možnost získat 
až 60% finan ční podporu na rozvoj 
podnikatelských nemovitostí v četně 
související infrastruktury Vaší firmy. Dne 
4. 1. 2012 byla vyhlášena nová Výzva pro 
předkládání žádostí do programu 
NEMOVITOSTI. 
Na co lze získat dotaci: 

• projektová příprava a dokumentace (může 
tvořit samostatný projekt); 

• příprava území (hrubé terénní úpravy, 
přeložky, demolice atd.); 

• výstavba a rekonstrukce podnikatelských 
nemovitostí (není povolena výstavba „na 
zelené louce“); 

• odstranění nevyužitých staveb 

• inženýrské sítě a účelové komunikace 

 
Pro bližší informace volejte naše projektové manažery 
na tel.: 724 540 543 či 606 076 646 nebo nás 
kontaktujte na emailu obchod@cep-rra.cz. 
 
Konzultace projektových záměrů poskytujeme zcela 
nezávazně a ZDARMA. 
 

Plánujete realizovat aktivity v oblasti 
snižování energetické náro čnosti výroby a 
spot řeby primárních energetických 
zdroj ů? Zeptejte se našich projektových 
manažerů na aktuální stav dota čního 
programu EKO-ENERGIE.  
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 PŘEDSTAVUJEME 
NÁMI ŘÍZENÉ PROJEKTY 
 
Rekonstrukce objekt ů na výrobu oken a dve ří 

ve spole čnosti Matrix a.s. 

Záměrem projektu „Rekonstrukce objektů na výrobu 
oken a dveří“ společnosti Matrix a.s., jehož realizace je 
aktuálně ukončována a projekt vstupuje do fáze 
zkušebního provozu, byla rekonstrukce a přístavba 
stávajících hal a vytvoření nových prostorů pro výrobu 
dřevěných a hliníkových oken a dveří v nevyužívaných 
prostorách starého objektu. V nově vzniklých 
prostorách byla provedena kompletace okenních prvků 
- sítě proti hmyzu, žaluzie, apod. V minulosti probíhala 
výroba ve stísněných podmínkách a také v jiné 
lokalitě, než je administrativa a vedení této divize. Z 
těchto důvodů si společnost MATRIX a.s. zajistí lepší 
pracovní podmínky pro zaměstnance, nastane 
zefektivnění výroby díky bližší lokalizaci a nové haly 
budou zajišťovat lepší podmínky pro ekologii. Díky 
novým prostorům dojde také k rozšíření výrobního 
sortimentu (hliníková okna), což vedení společnosti 
považuje za strategické v návaznosti na současné 
potřeby zákazníků. 
Předmětem rekonstrukce bylo vybourání starých 
konstrukcí podlah, zpevněných ploch a další stavební 
úpravy uvnitř a vně haly. Došlo k sanaci objektu a 
nově se zřídil drenážní rozvod okolo objektu z důvodu 
častých problémů s přívalovými dešti. Dále bylo 
provedeno zateplení nevyhovujícího pláště a střechy, 
kde byla vyměněna střešní krytina.  Přistavovaná část 
byla provedena jako ocelový skelet s opláštěním 
drátěnými stěnami. 

Haly jsou nově osazeny kompletní technologickou 
linkou na výrobu okenních konstrukcí dle nejvyšších 
standardů výroby oken, včetně skladování a 
kompletace. 
Hlavním přínosem projektu je zajištění kompletní 
realizace výroby oken a dveří, kvality a ekologické 
výroby. Dalším přínosem je zvýšení cenové a časové 
efektivity. 
 
Celkový rozpo čet projektu t ěsně překračoval 22 
milion ů Kč. Společnost MATRIX a.s. získala dotaci 
z programu OPPI – Nemovitosti více ne ž 11 milion ů 
Kč. 
 
Odložení zahájení p říjmu registra čních žádostí 

programu OPPI - Nemovitosti 

Agentura CzechInvest Ministerstva průmyslu a 
obchodu ČR oznámila, že odkládá  příjem 
registračních žádostí do prodloužení Výzvy II 
programu Nemovitosti, který byl původně stanoven na 
1. 3. 2012. Nový termín příjmu registračních žádostí do 
programu bude stanoven a zveřejněn v nejbližší 
možné době prostřednictvím webových stránek 
agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a 
obchodu ČR. 
Dle našich informací se nový termín může posunout i o 
více než měsíc a stále je tedy dost času na přípravu 
záměru a registrační žádosti do programu Nemovitosti. 
Pro více informací m ůžete kdykoli konta ktovat 
garanta OPPI za naši spole čnost Ing. Lukáše 
Chaloupku, email: chaloupka@cep-rra.cz , tel.: 
724 540 543. 
Inspiraci záměru přijatelného do programu Nemovitosti 
můžete načerpat také z projektu společnosti MATRIX. 
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PLÁNOVANÉ VÝZVY 
PROGRAMU ROZVOJE 

VENKOVA ČR V ROCE 2012 

Ministerstvo zem ědělství schválilo 
harmonogram p říjmu žádostí o dotace pro 
projektová opat ření Programu rozvoje venkova 
pro rok 2012.  Níže uvádíme p řehled 
otev řených program ů v jednotlivých kolech. 

Jarní kolo: b řezen 2012 

V tomto kole bude rozděleno přibližně 1,46 mld. Kč. 
Příjem žádostí bude probíhat v termínech 21.3. – 
27.3.2012. 
 
I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů 

a technologií  v zemědělství 
I.1.4  Pozemkové úpravy 
I.3.1  Další odborné vzdělávání a informační              

činnost 
III.2.2  Ochrana a rozvoj kulturního dědictví              

venkova 
IV.1.2  Realizace místní rozvojové strategie 
IV.2.1  Realizace projektů spolupráce 
 
V žádaném opatření III.2.2. budou podpořeny pouze ty 
objekty, které jsou zaměřeny na obnovu a 
zhodnocování kulturního dědictví venkova a jsou 
evidovanou kulturní památkou, památnou stavbou či 
objektem kulturně-historické hodnoty v obcích do 500 
obyvatel. 
 
 

Letní kolo: červen 2012 

 
V letním kole bude dominovat opatření III. 1.2. 
Podpora zakládání podnik ů a jejich rozvoje . V tomto 
opatření si mohou mikropodniky zažádat o prostředky 
na stroje a zařízení, úpravy a rekonstrukce 
provozoven, aj. pokud budou projekt realizovat v obci 
do 2 000 obyvatel. 
 
 

III. 1.2.  Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 
III.4.1. Získání dovedností, animace a provádění 
 
 

Podzimní kolo: říjen 2012 

 
Podzimním kolo bude zaměřeno na podporu 
cestovního ruchu v rámci opat ření III.1.3., které 
podporuje záměry na pěší trasy, vinařské stezky a 
hippostezky či ubytování a sport. Tyto projekty musí být 
opět realizovány v obcích do 2 000 obyvatel.  
Dále žadatelé uvítají otevření výzvy v opatření I. 1.2. 
Investice do les ů, kde je možné získat prostředky 
například na pořízení strojů lesnické techniky, výstavbu 
či opravu lesních cest a jiné obdobné záměry. 
 
I.1.2. Investice do lesů 
I.1.4.  Pozemkové úpravy 
I.3.4.  Využívání poradenských služeb 
II.2.4.  Obnova lesního potenciálu po kalamitách a 

podpora společenských funkcí lesů 
III.1.3.  Podpora cestovního ruchu 
IV.1.2.  Realizace místní rozvojové strategie 
IV.2.1.  Realizace projektů spolupráce 
 
 
V případě, že máte zájem o bližší informace 
k jednotlivým opatřením, či již máte záměr do 
některého z opatření připraven, tak nás neváhejte 
kontaktovat či si sjednat konzultaci s naším 
projektovým manažerem, který přijatelnost záměru do 
programu posoudí či Vám pomůže se zpracováním 
žádosti o dotaci k projektu.  
 
Kontakt: 
Ing. Kateřina Balážiková, 
GSM: +420 606 076 646 
Email: balazikova@cep-rra.cz  
.  
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Nabídka kurz ů Centra 
evropského projektování 

BŘEZEN – DUBEN 2012 
 

Co je projektové řízení? 

7. 3. 2012, Hradec Králové 

Řídíte projekty? Jste členy projektových týmů? 

Představíme Vám základy projektového řízení 

praktickou formou. Praktická cvi čení a příklady, 

práce ve skupinách.  

Přihlášky do 5. 3. 2012. 

Novela zákona č. 137/2006 Sb. o ve řejných 

zakázkách  

15. 3. 2012, Hradec Králové 

Seznámíte se s novelou zákona, změnami oproti 

původnímu znění. Probrána budou problémová 

ustanovení novely. Praktická cvi čení a příklady, 

práce ve skupinách. 

 Přihlášky do 9. 3. 2012. 

Jak řídit projekt financovaný z OPLZZ?  

20. 3. 2012, Hradec Králové 

Seznámíte se s postupem, jak správně řídit a realizovat 

projekt financovaný z Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost. Praktická cvi čení a příklady, 

práce ve skupinách.  

Přihlášky do 16. 3. 2012. 

Projektové řízení - TDI a jeho úloha ve 

stavebních projektech  

21. 3. 2012, Hradec Králové 

Realizujete stavební projekty? Získali jste na projekt 

dotaci? Vykonáváte funkci TDI na stavbách? 

Seznámíte se s úlohou TDI ve stavebních projektech. 

Přihlášky do 16. 3. 2012. 

Jak řídit projekt financovaný z OPVK?  

27. 3. 2012, Hradec Králové 

Seznámíte se s postupem, jak správně řídit a realizovat 

projekt financovaný z Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Praktická 

cvi čení a p říklady, práce ve skupinách.  

Přihlášky do 22. 3. 2012. 

Novela zákona č. 137/2006 Sb. o ve řejných 

zakázkách  

11. 4. 2012, Hradec Králové 

Seznámíte se s novelou zákona, změnami oproti 

původnímu znění. Probrány budou problémová 

ustanovení novely. Praktická cvi čení a p říklady, 

práce ve skupinách.  

Přihlášky do 6. 4. 2012. 

Veřejné zakázky v dotacích  

19. 4. 2012, Hradec Králové 

Zadáváte zakázky v rámci projektů financovaných 

z dotace? Jaká jsou specifika těchto zakázek? Na co si 

dát pozor? Praktická cvi čení a příklady, práce ve 

skupinách. Přihlášky do 13. 4. 2012. 

 

Přihlášku a další informace ke kurz ům naleznete  

na www.cep-rra.cz  (aktuality). 

 

Připravujeme pro Vás od dubna kurz 

Projektového řízení s p řípravou na certifikaci 

IPMA. 
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Vyhlášení výzvy 
k předkládání žádostí  

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní 
kapacity byla v pátek 24. února 2012  vyhlášena výzva 
k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním 
programům při realizaci a administraci. Výzva je cílena 
do následující oblasti podpory:   

Prioritní osa 2: Rozvoj m ěstských a venkovských 
oblastí 

Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center 

Oprávněnými žadateli jsou obce s více než 50 tis. 
obyvateli - realizátoři schválených Integrovaných plánů 
rozvoje města financovaných z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod. 

Žádosti lze p ředkládat do 28. b řezna 2012  
do 12:00 hodin 

 
Další informace najdete na www.cep-rra.cz/paak/  

 

Operační program 
přeshrani ční spolupráce 
Česká republika – Polská 

republika 2007 – 2013:  
Aktuální termíny podání žádostí o dotaci 

1) „Velké projekty“ – celkové výdaje projektu musí 
činit min. 60 tis. EUR 

15. 06. 2012 - poslední den na podání žádostí o dota-
ce, které Monitorovací výbor projedná ještě v r. 2012. 

17.09.2012 - poslední den na podání žádostí o dotace, 
které Monitorovací výbor projedná v r. 2013. 

2) „Malé projekty“ - celkové výdaje projektu mo-
hou činit max. 60 tis. EUR  
Fond mikroprojektů – Euroregion Glacensis   

16. 03. 2012 - poslední den na podání žádostí o dota-
ce, které Euroregionální řídící výbor projedná dne 19. 
6. 2012. 

31. 10. 2012 - poslední den na podání žádostí o dota-

ce, které Euroregionální řídící výbor projedná v měsíci 
lednu 2013  (přesné datum ještě není stanoveno). 

CzechInvest: Investice na 
Hradecku vzrostly na 5,4 

mld. z 39 milion ů 
 (ČTK) - Královéhradecký kraj loni získal 
prostřednictvím agentury CzechInvest investice za 5,37 
miliardy korun, což představovalo druhý největší objem 
ze všech krajů v zemi. V roce 2010 kraj získal investice 
jen za 39 milionů korun. Počet nových investičních 
projektů v kraji loni vzrostl na 15 z předloňských pěti a 
počet vytvořených pracovních míst stoupl na 924 ze 
40. Vyplývá to z dnes zveřejněné statistiky agentury 
CzechInvest za loňský rok.  

Dříve agentura CzechInvest oznámila jména některých 
loni získaných menších investorů pro hradecký kraj z 
oboru informačních technologií a vývoje software. Jde 
o firmy ASPA, EG-Expert, Green Center, Kaktus 
Software a Bipometrics, které by dohromady měly 
investovat částku v řádu milionů korun a vytvořit 25 
pracovních míst.  

Hradecký kraj se v předchozích letech mezi kraji v 
objemu získaných investic řadil spíše na dolní příčky 
žebříčku. Například předloni byl na předposledním 
místě. Podle Hospodářské komory Královéhradeckého 
kraje investory region odrazuje špatnou dopravní 
dostupností. Díky dálnici D11 je bez problémů 
dostupná pouze jižní část kraje s krajským městem.  

Agentura CzechInvest loni v ČR meziročně 
zdvojnásobila objem zprostředkovaných investic na 
33,7 miliardy Kč. Největší část investic získal Ústecký 
kraj, přes 6,2 miliardy Kč. Počet projektů vzrostl o 24 
na rekordních 233. Nejvíce peněz, téměř 15,5 miliardy 
korun, má jít do výroby dopravních prostředků. Díky 
investicím má v ČR vzniknout 12.500 nových 
pracovních míst.   
Zdroj: www.kr-kralovehradecky.cz 
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PŘEDSTAVUJEME 

NÁMI ŘÍZENÉ PROJEKTY 
 

Komplexní zavedení procesního řízení a 
procesní optimalizace v Celní správě 

České republiky 
 
V celní správě běží projekt, jehož význam a výsledky 
se dotýkají celého úřadu. Z názvu projektu je zřejmé, 
že cílem je zavedení procesního řízení a následně 
optimalizace procesů. Tato témata budou doplněna o 
zavedení měření výkonnosti procesů, systém řízení 
nákladů ABC/ABM (Activity Based Consting / Activity 
Based Management), dokončení implementace 
strategického řízení a provedení odpovídajícího 
vzdělávání vyššího managementu a vybraných 
pracovníků CS. 
 
Všechny zmíněné okruhy pomáhají při řízení 
organizace apelem na vědomí co dělat efektivně, 
jakým způsobem a kolik to stojí. Bez jejich využití jde o 
operativní řízení, včetně mnohdy intuitivních 
rozhodnutí. Strategie neznamená pouze „finanční 
náklady“.  Strategie umožňuje efektivně a jasně 
realizovat chtěné změny, umí adekvátně reagovat na 
vyvolané skutečnosti a zcela jasně nastavit činnosti, 
které se k dosažení výsledků vykonávají. Učí, jak je 
nutné vědět, co který proces stojí a jak je finančně 
náročný výstup takového procesu. Bez těchto znalostí 
pak de-facto nevíme, o čem rozhodujeme. 

 

  
Realizace projektu bude zajištěna realizačním týmem 
(složeným ze zástupců celní správy – garantů 
jednotlivých oblastí a pracovních skupin), projektovou 
kanceláří, externím administrátorem a hlavním 
dodavatelem.  

Konec projektu je plánován na 31. 3. 2013. Vzhledem 
k obtížnosti zpracované problematiky nejde o termín 
nijak vzdálený a jeho naplnění si průběžně vyžaduje 
velké množství intenzivní práce. V současné době je 
zajištěno financování projektu a vytvořeny příslušné 
rozpočtové přehledy. Další z podstatných komponent 
je definování rizik projektu, vypracování metodiky a 
dalších součástí řízení rizik. Současně je 
zpracovávána komunikační strategie. Výstupy 
z projektu budou v odpovídající míře prezentovány na 
webových stránkách zřízených k tomuto tématu, a to 
v části vymezené odboru 10 GŘC pod názvem 
projektu. Výsledky projektu v budoucnosti ovlivní 
činnosti všech celních orgánů. 
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ZÍSKEJTE DOTACE NA 
ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR  

V OBCI 
 
V případě, že obec chce požádat o dotaci u 
Ministerstva pro místní rozvoj – PODPORA PŘI 
ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR, nebo p řípadn ě u jiného 
ministerstva o obdobnou podporu, je nutné, aby 
měla již schválenou bezbariérovou trasu Řídícím 
výborem Národního rozvojového programu mobility.  

MYSLETE JIŽ NYNÍ NA ROK 2013 A NECHTE SI 
SCHVÁLIT PATŘIČNÉ DOKUMENTY, ABYSTE 
MOHLI ČERPAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY 
Z PROGRAMU MOBILITY. 

Vládní výbor pro zdravotn ě postižené ob čany ve 
spolupráci s Řídícím výborem Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny vyhlašuje: 

 I. KOLO VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ZÁM ĚRŮ 
BEZBARIÉROVÝCH TRAS VE M ĚSTECH A OBCÍCH 
PRO ROK 2013 s termínem předložení záměrů do 
11. května 2012 (rozhoduje razítko podací pošty nebo 
osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR). 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-
mobility/program-mobility-15394/ 

 

 

 

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ 
PROGRAM - IOP 

 
Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dvě nové výzvy. 

Modernizace, inovace a standardizace 
podmínek pro měření a hodnocení 
kvality poskytované péče o zdraví 
populace  
 

Devátá výzva oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti 
veřejného zdraví Integrovaného operačního 
programu, aktivita 3.2 c Řízení kvality a nákladovosti 
systému ve řejného zdraví 

Cílem aktivity/operace 3.2c je modernizace, inovace a 
standardizace podmínek pro měření a hodnocení 
kvality poskytované péče o zdraví populace, dosažení 
auditovatelných standardů  a standardizace kvality 
péče, implementace nástrojů určených pro optimalizaci 
nákladů v systému péče o zdraví a jejich racionální 
řízení také ve třech základních oblastech – sledování 
efektivity a řízení zdravotnických zařízení (provozního 
řízení, personálního řízení a řízení efektivity procesů 
systému).  

Oprávn ění žadatelé/p říjemci:  

·     Ministerstvo zdravotnictví ČR 
      Organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR  

 

Datum ukon čení příjmu žádostí je 17. kv ětna 2012 
12:00 hodin.  

Modernizace a inovace stávající 
infrastruktury zdravotnických zařízení; 
Systém implementace a koordinace 
primární prevence zdravotních rizik a 
trvalých poškození zdraví 
 

Desátá výzva oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti 
veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, 
pro aktivitu/operaci 3.2b Systémová opatření v oblasti 
prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence 
sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich 
zdravotním stavem nebo věkem. 

Výzva je zam ěřena na aktivity: 

3.2b – 1 Rozvoj celonárodního, plošného systému 
implementace a koordinace primární prevence 
zdravotních rizik a trvalých poškození zdraví v 
důsledku neinfekčních invalidizujících chronických 
onemocnění, s návazností v projektech realizovaných v 



 

 

rámci regionálních operačních progra
projektů strategie Zdraví 21. 

3.2b – 2 Modernizace a inovace stávající infrastruktury 
zdravotnických zařízení (zdravotnické prost
technické zázemí) pro sekundární prevenci o do
nebo trvale zdravotně postižené a chronicky nemocné 
osoby včetně zvýšení kvality systému následné a 
dlouhodobé péče (ucelený systém pro rehabilitaci a 
rekondici v rámci zdravotnických zařízení MZ 
cílem minimalizace následků akutních poškození 
zdraví. 

Oprávn ění žadatelé/p říjemci:  

      Ministerstvo zdravotnictví ČR 

      Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem 
zdravotnictví ČR  

      Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem 
zdravotnictví ČR - Státní zdravotní ústav a Zdravotní 
ústavy  

Datum ukon čení p říjmu žádostí je 10. kv
12:00 hodin. 

 

Královéhradecký kraj 
vyhlásil kolovou 

výzvu k předkládání 
žádostí o finan č
podporu OP VK

 

Konec p říjmu žádostí je 25. 4. 2012
v 17:00 hodin. 
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Královéhradecký kraj 
vyhlásil kolovou 

ředkládání 
žádostí o finan ční 

OP VK 
íjmu žádostí je 25. 4. 2012  

Oblast podpory: 1.1 
vzdělávání 

� dokončení kurikulární reformy, realizace po
tečního vzdělávání založeného na osvojování 
klíčových kompetencí, univerzáln
pro uplatnění na trhu práce a pro další vzd
ní, 

� rozvoj partnerství a síť
šími subjekty, které se zabývají vzd
výchovou, 

� rozvoj informačních aktivit a kariérového por
denství k zajištění profesní orientace, efektivní 
volby vzdělávací cesty a prevence p
odchodů, 

� zajištění kvality ve vzd
zavádění systémů externí a interní evaluace ve 
vzdělávání a zavádě

Oblast podpory: 1.2 –
žáků, včetně dětí a žáků
vacími pot řebami 

� rozvoj a uplatňování pedagogických metod a 
forem výuky podporujících rovný p
vzdělávání, a zvyšování kompetencí pe
gických pracovníků
rovného přístupu, 

� rozvoj poradenství a asisten
pedagogických a psychologických služeb,

� podpora úspěšnosti ve vzd
předčasných odchodů

� vybudování systému v
ciokulturním znevýhodn

� prevence rasismu a xenofobie a vzd
zinců žijících na území 

Oblast podpory: 1.3 
covník ů škol a školských za

� podpora systému a rozmanitých fore
vzdělávání pedagogických pracovník
ších pracovníků škol a školských za
vrh systému kariérního r

� realizace DVPP podporující rozvoj a zvyšování 
kompetencí pedagog
kurikulární reformy, výuku cizích jazyk
žívání ICT ve výuce) a 
a školských zařízení,

� zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabí
ky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.
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1.1 – Zvyšování kvality ve 

ení kurikulární reformy, realizace počá-
ělávání založeného na osvojování 

ových kompetencí, univerzálně využitelných 
ní na trhu práce a pro další vzdělává-

rozvoj partnerství a síťování mezi školami a dal-
šími subjekty, které se zabývají vzděláváním a 

čních aktivit a kariérového pora-
ění profesní orientace, efektivní 

lávací cesty a prevence předčasných 

ní kvality ve vzdělávání prostřednictvím 
ů externí a interní evaluace ve 

lávání a zavádění systémů řízení kvality. 
– Rovné p říležitosti d ětí a 

ětí a žáků se speciálními vzd ělá-

ňování pedagogických metod a 
forem výuky podporujících rovný přístup ke 

lávání, a zvyšování kompetencí pedago-
gických pracovníků pro odstraňování bariér 

 
rozvoj poradenství a asistenčních, speciálně 
pedagogických a psychologických služeb, 

ěšnosti ve vzdělávání a prevence 
asných odchodů ze vzdělávání, 

vybudování systému včasné péče o děti se so-
ciokulturním znevýhodněním. 
prevence rasismu a xenofobie a vzdělávání ci-

 žijících na území ČR. 
1.3 – Další vzd ělávání pra-

 škol a školských za řízení 

podpora systému a rozmanitých forem dalšího 
lávání pedagogických pracovníků a dal-

ů škol a školských zařízení, ná-
vrh systému kariérního růstu, 
realizace DVPP podporující rozvoj a zvyšování 
kompetencí pedagogů (s důrazem na realizaci 
kurikulární reformy, výuku cizích jazyků a vyu-
žívání ICT ve výuce) a řídících pracovníků škol 

řízení, 
zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabíd-

ělávání pro pracovníky škol. 
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ZAREGISTRUJTE SE 
NA SEMINÁŘ OP LZZ 

 

ZAČÍNÁTE REALIZOVAT PROJEKT? CHCETE 
SE VYVAROVAT CHYB, KTERÉ VZNIKAJÍ 
HNED NA ZAČÁTKU REALIZACE PROJEKTU? 
POTŘEBUJETE ŘÍDIT PROJEKT TAK, ABY 
VŠECHNY VAŠE VÝDAJE BYLY UZNATELNÉ? 

 

ZÚČASTNĚTE SE NAŠEHO  
SEMINÁŘE 

 

NAŠE LEKTORKY MAJÍ VELKÉ ZKUŠENOSTI 
S ŘÍZENÍM PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z OP LZZ. 
V ROCE 2011 ŠKOLILY NA ZAKÁZKU PRO 
MINISTERSTVO VNITRA ČR PŘÍJEMCE DOTACÍ VE 
VÝZVĚ Č. 40 V HRADCI KRÁLOVÉ, BRNĚ A PRAZE. 
 
PROVEDEME VÁS VŠEMI ÚSKALÍMI ŘÍZENÍ 
PROJEKTU OD JEHO ZAČÁTKU, PO PSANÍ 
MONITOROVACÍCH ZPRÁV AŽ PO ZÁVĚREČNÉ 
VYÚČTOVÁNÍ. VYZKOUŠÍTE SI SESTAVENÍ 
SOUPISKY NÁKLADŮ A DALŠÍ PRAKTICKÉ VĚCI. 

 

SEMINÁŘ SE KONÁ 24. 4. 2012 OD 
9:00 HODIN V HRADCI KRÁLOVÉ 

 
 
CENTRUM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ MÁ 
ZKUŠENOSTI S ŘÍZENÍM VÍCE NEŽ PĚTISET 
PROJEKTŮ VE VŠECH OPERAČNÍCH 
PROGRAMECH. 
 
KROMĚ ŠKOLENÍ NABÍZÍME TAKÉ VEŠKERÉ 
SLUŽBY SPOJENÉ S REALIZACÍ PROJEKTŮ – OD 
PSANÍ ŽÁDOSTI, ORGANIZACI VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZEK, PO UKONČENÍ PROJEKTU A JEHO 
ARCHIVACI, PŘÍPADNĚ UDRŽITELNOST. 
 

Kontakt: 
Ing. Radmila Outlá 
skoleni@cep-rra.cz 
606 620 779 
 

 

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ DLE 
IPMA 

Připravujete nebo řídíte projekty? Víte jak 
projekt správn ě naplánovat? Máte na 
starosti dota ční projekty? Chcete získat 
mezinárodn ě uznávaný certifikát v oblasti 
projektového řízení IPMA C nebo IPMA D? 

Pořádáme kurz PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ DLE IPMA , 
který Vás naučí správně řídit a připravovat projekty. 
Seznámíme Vás s nejčastěji používanými nástroji a 
technikami projektového řízení. Důraz je kladen také 
na „měkké“ dovednosti projektového manažera 
(prezentace, vedení porad, asertivita, naslouchání 
atd.). 

Vyučované postupy, techniky a nástroje budou 
procvičovány na praktických příkladech a případových 
studiích.  Kurz je v rozsahu 42 vyučovacích hodin 
rozdělených do 6 dnů. 

Absolvent kurzu bude znát základní postupy, techniky 
a nástroje projektového řízení dle národního standardu 
kompetencí projektového řízení – technické, 
kontextové a behaviorální kompetence. V rámci kurzu 
budou procvičovány typové příklady, se kterými se 
můžete setkat u zkoušky. 

PŘIPRAVTE SE NA ZÍSKÁNÍ MEZINÁRODNÍHO 
CERTIFIKÁTU IPMA C, IPMA D. 

 
Kontakt: 
Ing. Tomáš Trunec, MBA 
495 582 681 
724 540 544 
skoleni@cep-rra.cz 
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 PŘEDSTAVUJEME 
NÁMI ŘÍZENÉ PROJEKTY 

 

„Adaptace ve řejné budovy zdravotního 
střediska ve Smidarech “ 

Projekt nazvaný „Adaptace ve řejné budovy zdra-
votního st řediska ve Smidarech “ byl realizován 
v letech 2008 - 2010.  

Zdravotní středisko ve Smidarech je budova posta-
vená na počátku 80-tých let minulého století, která 
je ve vlastnictví obce. V době před realizací projektu 
tu ordinoval praktický lékař pro dospělé, 2 lékařky 
pro děti, zubař a byla zde výdejna léků, fungující cca 
2 hod. dopoledne 3 dny v týdnu. 

Záměrem obce bylo udržení této občanské vybavenos-
ti lékařsko – zdravotnickými službami a příslušenstvím
v prostorách zdravotního střediska, a to s působností a 
využitelností pro celý mikroregion. Z toho důvodu obec 
požádala o dotaci z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Severovýchod. Projekt byl podpořen a 
úspěšně realizován. Byla provedena celková adaptace 
a rekonstrukce stávající budovy zdravotního střediska, 
 

 

při které došlo ke snížení energetické náročnosti 
budovy a k rekonstrukci původní ploché střechy, 
nahrazením valbovou střechou z dřevěných střeš-
ních vazníků s taškovou krytinou. Provedením inte-
riérových úprav došlo k lepšímu a efektivnějšímu 
rozložení původních nevhodně rozložených prostor. 
Došlo k úpravě čekáren lékařů, k úpravě sociálních 
zařízení, kde vzniklo i sociální zařízení pro handica-
pované občany a samostatné sociální zařízení pro 
děti. Byly kompletně rekonstruovány i vnitřní rozvo-
dy objektu, kdy vytápění bylo připojeno na nový 
zdroj - tepelné čerpadlo. Celkovou rekonstrukcí a 
adaptací došlo k významným úsporám provozních 
nákladů v objektu, což je pro obec významným pří-
nosem. Zároveň byl objekt plně bezbariérově zpří-
stupněn, vč. bezbariérových úprav vnitřních prostor.   

Novým pronájmem bylo zároveň rozšířeno i spekt-
rum poskytované zdravotní péče, nyní tu ordinuje 
praktický lékař pro dospělé, dětský lékař, zubař, 
kožní lékař a fyzioterapeut. Výdejna léků funguje po 
celý týden v ordinačních hodinách lékařů. Občanům 
obce a celého mikroregionu se tak dostává kom-
plexní lékařské péče v důstojných moderních pro-
storách. 
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Horský hotel 
Friesovy boudy 
Horský hotel Friesovy boudy se nachází 
v nadmořské výšce 1217m ve střední 
části Krkonoš, na jihozápadním svahu 
Světlého vrchu nedaleko rozcestí na Špindlerův Mlýn, 
Pec pod Sněžkou a Luční boudu. Tato 
atraktivní lokalita nabízí velkolepé a nezapomenutelné 
pohledy do okolí. 

Areál leží mimo hlavní turistická centra a svou polohou 
poskytuje ideální podmínky pro klidnou aktivní letní či 
zimní dovolenou v blízkosti populárních turistických 
tras a nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích a 
apartmánech. Svou klidnou atmosférou také vytváří 
skvělé podmínky pro firemní semináře, školení či 
teambuildingové aktivity. 

 

V restauraci najdete speciality domácí i mezinárodní 
kuchyně, které zaručeně uspokojí každého gurmána. 
Její kapacita je 90 míst včetně baru a klubu s krbem a 
pohodlnými pohovkami, kde si hosté mohou vychutnat 
šálek kávy či další nápoje z hotelové nabídky. Součástí 
hotelu jsou prostory pro pořádání firemních akcí, 
školení, seminářů, konferencí či kongresů. Vybavení 
prostor je doplněno nezbytnou školící technikou 
(dataprojektor, plátno, ozvučení, flip-charty atd.), 
samozřejmostí je připojení WiFi.  

Hotel je také ideálním místem pro trávení rodinné 
dovolené. Disponuje místností pro děti vybavené 

hradem se skluzavkou, hračkami, 
dětskou lezeckou stěnou a dalšími 
atrakcemi. Je tu i zábava pro náctileté 
v podobě počítačové místnosti s 
herními konzolemi a připojením na 
internet. 

Hostům je k dispozici hotelový wellness 
pro relaxaci a odpočinek ve vířivce, finské sauně, parní 
lázni, bazénu a útulných prostorách s lehátky, to vše s 
unikátním výhledem na panorama Krkonoš. Lze též 
využít široké škály masáží od klasických až po masáže 
lávovými kameny, či baňkování.  
Příjemný a vstřícný personál dělá z hotelu Friesovy 
boudy ideální místo pro zimní, či letní dovolenou. 

 

Rekonstrukce horského hotelu Friesovy boudy byla 
uskutečněna pro podporu cestovního ruchu z dotací 
Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod. Na řízení projektu se podílí Centrum 
evropského projektování a.s. Hradec Králové. 

 
Kontakt:  info@friesovyboudy.cz 

 www.friesovyboudy.cz 
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Operační program 
životní prost ředí - 

OPŽP 
Dne 6. 4. 2012 vyhlásilo MŽP výzvu č. 37 
zaměřenou na projekty z prioritní osy č. 1 

– zlepšování vodohospodá řské 
infrastruktury . 

Výzva je otevřena od 12. dubna 2012 a bude trvat do 
4. června 2012.  

Výzva se vztahuje na individuální projekty s celkovými 
náklady do 50 mil. Euro (včetně DPH). Alokace na 
schválené projekty v rámci podpory 1.3. je vyhlášena 
ve výši 1,5 mld. Kč.  

Způsobilými žadateli  jsou města a obce, svazky obcí, 
kraje, státní organizace (příspěvkové organizace státu, 
organizační složky státu, státní podniky).  

Minimální zp ůsobilé p římé výdaje  na projekt jsou 
stanoveny ve výši 400 tis. Kč.  

Podpořeny mohou být pouze žádosti na projekty, které 
dosáhnou hranice min. 40 bodů v celkovém 
hodnocení.  

Výzva v oblasti 1.3. podporuje tyto aktivity: 

• budování, rekonstrukce a modernizace 
systému předpovědní povodňové služby a 
hlásné povodňové služby, včetně budování a 
modernizace měřících stanic, 

• budování a modernizace varovných a 
výstražných systémů ochrany před povodněmi 
na státní, regionální a místní úrovni, včetně 
systémů obrazového sledování rizikových a 
jiných hydrologicky významných míst na 
vodních tocích a na vodních dílech, 

• zpracování podkladových analýz, digitálních 
mapových podkladů o povodňovém nebezpečí 
a povodňovém riziku s konkretizovanými 

výstupy na státní a regionální úrovni v souladu 
se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 
2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání 
povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující 
rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky. Zpřístupnění výstupů v informačních 
systémech a webových portálech, které byly 
zřízeny za účelem informování veřejnosti 
(např. v Digitálním povodňovém plánu ČR, 
Povodňovém informačním systému) a podpora 
jejich tvorby, 

• podpora zpracování podkladových analýz, 
digitálních mapových podkladů pro realizaci 
vybraných přírodě blízkých protipovodňových 
opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí 
(vazba na realizaci cílů 1.3.2. a 6.4) s vazbou 
na povodňovou ochranu a plány oblasti povodí, 

• vypracování podkladů pro následnou realizaci 
vybraných protipovodňových opatření včetně 
přírodě blízkých protipovodňových opatření. 

 

CEP a.s. má dlouholetou zkušenost 
při zpracovávání žádostí i realizaci 

mnoha projekt ů. 
Nabízíme Vám konzultace k vašemu projektu, 
zpracování žádosti o dotaci, přípravu a realizaci 
výběrových řízení, řízení  projektu (zpracování 
monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, oznámení o 
změně) a další.  

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat: 
obchod@cep-rra.cz 
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Jednání Řídícího 
týmu a Výb ěrové 

komise 
Dne 12. dubna 2012 se konalo výjezdní zasedání 

Řídícího týmu PAAK v Chrudimi. 

Na jednání se členové dozvěděli aktuální informace 
z pilotních projektů, zazněly prezentace z pilotních 
projektů, kterým byla poskytována asistence při 
přípravě, dále prezentace pilotních projektů, které byly 
v realizaci, a asistence jim byla ukončena. Nyní jsou 
tyto pilotní projekty ve fázi udržitelnosti. 

Hlavním bodem jednání byl předvýběr žádostí o 
poskytnutí asistence pilotním programům při realizaci a 
administraci projektů.  

Dne 24. 2. – 28. 3. 2012 byla vyhlášená výzva do 
oblasti podpory 2.1 Rozvoj měst. Do výzvy se přihlásily 
2 programy, které se ucházely o individuální asistenci. 
Jedna žádost byla z Libereckého kraje – „Integrovaný 
plán rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život 
v Liberci“ a druhá žádost z Královéhradeckého kraje – 
Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové 
„Centrum města = pól růstu a rozvoje města“. Členové 
Řídícího týmu postoupili Výběrové komisi obě žádosti. 

Druhý den, tedy 13. dubna 2012, se konalo jednání 
Výběrové komise. Členové se dohodli poskytnout 
asistenci pouze jednomu pilotnímu programu 
z Libereckého kraje.   

Výsledky výzvy naleznete na naší webové stránce 
PAAK. 

 

OPERAČNÍ 
PROGRAM LIDSKÉ 

ZDROJE A 
ZAMĚSTNANOST 

 

EDUCA III 
Podporované aktivity:  

- další profesní vzdělávání zaměstnanců 
podporované zaměstnavateli  

• vzdělávání zaměstnanců zaměřené na 
prohloubení, rozšíření, zvýšení, 
obnovení nebo udržení kvalifikace  

• získávání klíčových dovedností 
zvyšujících udržitelnost zaměstnání v 
podniku žadatele  

- aplikování všech forem vzdělávání 
zaměstnanců dle specifických potřeb 
zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na 
konkrétní práci/pracovní pozici  

- tvorba podnikových vzdělávacích programů pro 
zaměstnance (pouze jako doplňková aktivita) 

- příprava podnikových lektorů (obecné 
vzdělávání do 20% rozpočtu) 

Oprávn ění žadatelé: 

- Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 12 
Výroba tabákových výrobků)  

- Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, 
tepla a klimatizovaného vzduchu  

- Sekce E Zásobování vodou; činnosti 
související s odpadními vodami, odpady a 
sanacemi  

- Sekce F Stavebnictví  
- Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a 

údržba motorových vozidel a to jen v těchto 
kategoriích:  

• 45.2 Opravy a údržba motorových 
vozidel, kromě motocyklů  

• 45.4 Obchod, opravy a údržba 
motocyklů, jejich dílů a příslušenství – 
s výjimkou obchodu s motocykly, jejich 
díly a příslušenstvím  
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- Sekce H Doprava a skladování a to jen v 
těchto kategoriích:  

• 52.1 Skladování  
• 52.24 Manipulace s nákladem  

- Sekce J Informační a komunikační činnosti a to 
jen v těchto kategoriích:  

• 62 Činnosti v oblasti informačních 
technologií  

- Sekce M Profesní, vědecké a technické 
činnosti a to je v těchto kategoriích:  

• 71.1 Architektonické a inženýrské 
činnosti a související technické 
poradenství  

• 71.2 Technické zkoušky a analýzy  
 

Minimální výše podpory na jeden projekt: 1 mil. K č  

Maximální výše podpory na jeden projekt: 8 mil. K č 

Počátek p říjmu žádostí: 3. 9. 2012 

Ukon čení příjmu žádostí: 14. listopadu 2012 ve 12 
hod. (Vyhlašovatel výzvy si vyhrazuje právo předčasně 
ukončit příjem registračních žádostí v případě, kdy 
finanční objem podaných žádostí významně přesáhne 
částku plánované alokace na tuto výzvu a to bez 
předchozího upozornění.) 

Možnosti čerpání podpory: 

1. V režimu de minimis 

Možnost získání 100% FP (85% ESF, 15% stát). 
Součet podpory v režimu de minimis – max. 200 000 
EUR za současné a dvě uplynulá fiskální období. 

2. Veřejná podpora dle blokové výjimky 

Malé podniky 45% 

Střední podniky 35% 

Velké podniky 25% 

 
 
Kontakt: 
obchod@cep-rra.cz  
 

OPERAČNÍ PROGRAM 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

KONKURENCESCHOPNOST 
 

Královéhradecký kraj vyhlašuje kolovou 
výzvu k p ředkládání projektových žádostí 

o finan ční podporu z OP VK, prioritní osy 3 
– další vzd ělávání, 

Oblasti podpory 3.2 – podpora nabídky 
dalšího vzd ělávání. 

 
Výzva podporuje následující typy oblastí:  
1. Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s 
počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích 
modulů.  

2. Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího 
vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro 
vzdělávání dospělých ve školách a dalších 
vzdělávacích institucích.  

3. Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a 
organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích 
a poradenských středisek působících v oblasti 
specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný 
rozvoj.  

4. Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v 
oblasti dalšího vzdělávání a poradenství.  

5. Poradenství a metodická pomoc při zavádění 
moderních a inovativních vzdělávacích technologií a 
metod (pro organizace působící v oblasti 
specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro 
udržitelný rozvoj).  
 
Minimální výše podpory na jeden projekt: 1 mil. K č  
Maximální výše podpory na jeden projekt: 5 mil. K č 
 
Termín odevzdání žádostí: 31. 5. 2012 
 

 
Kontakt:  
obchod@cep-rra.cz  
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Energetické 
konzulta ční a 

informa ční místo 
(EKIM) 

 
Od 1. 1. 2011 se mohou jednotlivé obce, popřípadě 

malí a střední podnikatelé obracet v problematice 

energetiky na Energetické konzulta ční a informa ční 

místo (EKIM) , které zřídil Královéhradecký kraj spolu 

s Centrem evropského projektování v součinnosti 

s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého 

kraje.  

Dotazy mohou být směřovány např. do oblasti: 

- legislativy,  

- spotřeby energií, 

- možností čerpání dotací v oblasti energetiky  

Složitější dotazy konzultují odpovědní pracovníci 

s členy Krajské energetické skupiny (KES), která je 

tvořena zástupci Královéhradeckého kraje, Krajského 

úřadu, Krajské hospodářské komory, podnikatelů a 

nejvýznamnějších distributorů jednotlivých energií v 

kraji (ČEZ, RWE, Elektrárna Opatovice, a.s.) a dalších 

odborníků z řad podnikatelů v průmyslu i zemědělství a 

veřejné správy v oblasti energetiky a životního 

prostředí. KES se rovněž podílí na naplňování cílů 

Územní energetické koncepce Královéhradeckého 

kraje, která je zpracována s výhledem do roku 2028 a 

vychází ze Státní energetické koncepce.    

Zřízením a provozováním EKIM Královéhradecký kraj 

splňuje základní cíle Akčního plánu Územní 

energetické koncepce Královéhradeckého kraje pro 

období 2012 – 2013 týkající se snahy zapojit širokou 

veřejnost do problematiky úspor energie a využívání 

obnovitelných zdrojů s ohledem na ochranu životního 

prostředí. 

 

Poradenské služby jsou v rámci konzultačního a 

informačního místa poskytovány zájemcům bezplatně. 

Pracovníky EKIM můžete kontaktovat na níže 

uvedených telefonních číslech či emailem nebo osobně 

na adrese: Centrum evropského projektování EP, 

Hradec Králové, Soukenická 54 – Evropský dům, 

kancelář č. N2.12. 

EKIM - kontakty: 

Ing. Jana Oborníková, 495 817 840, 720 404 203, 
obornikova@cep-rra.cz 

Ing.  Martina Dvořáková, 495 817 827, 725 027 793, 
mdvorakova@cep-rra.cz  

Těšíme se na Vaše dotazy 
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PŘEDSTAVUJEME 

NÁMI ŘÍZENÉ PROJEKTY 
 

Vzdělávání zam ěstnanc ů Dopravního podniku 
města Hradce Králové, a.s. 

Pro zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím 
zlepšení poskytovaných přepravních služeb Dopravní 
podnik města Hradce Králové, a.s. K tomuto úmyslu 
byl využit projekt podaný v Operačním programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost. Projekt byl prioritně zamě-
řen na vzdělávání zaměstnanců společnosti s realizací 
v období 1. 1. 2010 – 30. 6. 2011. 

Projektem bylo řešeno vzdělávání zaměřené na zvlád-
nutí měkkých dovedností zaměstnanců na pracovních 
pozicích TOP a středního managementu, odborných 
pracovníků, revizorů, pracovníků informačních center a 
řidičů dopravních prostředků. Účastníky byli zaměst-
nanci, kteří mají největší podíl na ovlivňování kvality a 
rozsahu služeb poskytovaných společností dennoden-

ně občanům města. Vlastní školení zaměstnanců bylo 

provedeno prostřednictvím šesti modulů, jejichž  

zaměření a jimi řešená hloubka a rozsah problematiky 
byly uzpůsobeny potřebám jednotlivých skupin za-
městnanců a rozvoji společnosti. 

Veškeré činnosti, související se zpracováním žádosti 
projektu, řízením jeho realizace a jeho ukončením 
(spojené s finančním vypořádáním), byly prováděné 
realizačním týmem složeným z pracovníků personální-
ho a ekonomického odboru společnosti. Ti své odbor-
né znalosti a dovednosti dle aktuální potřeby doplňo-
vali spoluprací s externí projektovou firmou. Realizační 
tým se velmi dobře vypořádal s organizačními kompli-
kacemi způsobenými především charakterem poskyto-
vaných služeb, kdy je nutno zajistit jejich poskytování 
každodenně po 24 hodin během celého roku. 

Celý projekt byl z pohledu realizovaných školení a 
jejich přínosu pro další práci proškolených zaměstnan-
ců úspěšný. Toto hodnocení vychází především 
z ohlasů školených zaměstnanců. Lze tedy jen doufat, 
že se získané znalosti a dovednosti zaměstnanců po-
zitivně odrazí i ve zvyšování spokojenosti občanů měs-
ta se službami poskytovanými společností. Prostřed-
nictvím realizování projektu k tomu byly vytvořeny 

nezbytné podmínky.  
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OPERAČNÍ 
PROGRAM LIDSKÉ 

ZDROJE A 
ZAMĚSTNANOST 

 

EDUCA III 
Podporované aktivity:  

- další profesní vzdělávání zaměstnanců 
podporované zaměstnavateli  

• vzdělávání zaměstnanců zaměřené na 
prohloubení, rozšíření, zvýšení, 
obnovení nebo udržení kvalifikace  

• získávání klíčových dovedností 
zvyšujících udržitelnost zaměstnání v 
podniku žadatele  

- aplikování všech forem vzdělávání 
zaměstnanců dle specifických potřeb 
zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na 
konkrétní práci/pracovní pozici  

- tvorba podnikových vzdělávacích programů pro 
zaměstnance (pouze jako doplňková aktivita) 

- příprava podnikových lektorů (obecné 
vzdělávání do 20% rozpočtu) 

Oprávn ění žadatelé: 

- Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 12 
Výroba tabákových výrobků)  

- Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, 
tepla a klimatizovaného vzduchu  

- Sekce E Zásobování vodou; činnosti 
související s odpadními vodami, odpady a 
sanacemi  

- Sekce F Stavebnictví  
- Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a 

údržba motorových vozidel a to jen v těchto 
kategoriích:  

• 45.2 Opravy a údržba motorových 
vozidel, kromě motocyklů  

• 45.4 Obchod, opravy a údržba 
motocyklů, jejich dílů a příslušenství – 
s výjimkou obchodu s motocykly, jejich 
díly a příslušenstvím  

- Sekce H Doprava a skladování a to jen v 
těchto kategoriích:  

• 52.1 Skladování  
• 52.24 Manipulace s nákladem  

- Sekce J Informační a komunikační činnosti a to 
jen v těchto kategoriích:  

• 62 Činnosti v oblasti informačních 
technologií  

- Sekce M Profesní, vědecké a technické 
činnosti a to je v těchto kategoriích:  

• 71.1 Architektonické a inženýrské 
činnosti a související technické 
poradenství  

• 71.2 Technické zkoušky a analýzy  
 

Minimální výše podpory na jeden projekt: 1 mil. K č  

Maximální výše podpory na jeden projekt: 8 mil. K č 

Počátek p říjmu žádostí: 3. 9. 2012 

Ukon čení příjmu žádostí: 14. listopadu 2012 ve 12 
hod. (Vyhlašovatel výzvy si vyhrazuje právo předčasně 
ukončit příjem registračních žádostí v případě, kdy 
finanční objem podaných žádostí významně přesáhne 
částku plánované alokace na tuto výzvu a to bez 
předchozího upozornění.) 

Možnosti čerpání podpory: 

1. V režimu de minimis 

Možnost získání 100% FP (85% ESF, 15% stát). 
Součet podpory v režimu de minimis – max. 200 000 
EUR za současné a dvě uplynulá fiskální období. 

2. Veřejná podpora dle blokové výjimky 

Malé podniky 45% 

Střední podniky 35% 

Velké podniky 25% 

 
 
Kontakt: 
obchod@cep-rra.cz  
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VÝZVA 89 OP LZZ 
Zvýšení kvality řízení, financování a good 

governance v ú řadech územní ve řejné 
správy 

 
Výzva je vyhlášena od 10. 4. 2012 do 31. 7. 2012.  

 
V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na 
zvýšení kvality veřejných služeb prostřednictvím: 

A. Aplikace a zavedení vybraných moderních me-
tod řízení (model CAF) 

B. Implementace principů projektového řízení do 
praxe úřadu 

C. Implementace principů procesního řízení do 
praxe úřadu 

D. Aplikace strategického plánování a tvorby zá-
sadních koncepcí rozvoje daného samospráv-
ného celku 

E. Implementace metod, postupů a dobré praxe v 
oblasti finančního řízení, řízení ekonomiky v 
období finanční krize, předcházení či eliminace 
dopadů finanční krize 

F. Tvorby a realizace systémových opatření ve-
doucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů 

G. Tvorby a zavedení systémových změn vedou-
cích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřa-
dů samosprávy (good governance) 

H. Vzdělávání ve výše uvedených oblastech. 
 

Oprávn ění žadatelé 
• Obce (zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon 

č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností); 

• Kraje (ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvo-
ření vyšších územních samosprávních celků; 
129/2000 Sb., o krajích – krajské zřízení); 

• Magistrát hlavního města Prahy a 22 měst-
ských částí hlavního města Prahy (zákon o 
hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb.) 

Výše podpory 
Minimální výše podpory na projekt je 1 000 000 Kč. 
Maximální výše podpory na projekt je 10 000 000 Kč. 
 

NORSKÉ FONDY 

Programová oblast 16 
 
Je zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movité-
ho a nemovitého kulturního dědictví. V rámci movitého 
kulturního dědictví se podpora týká: 

1) sbírkových p ředmětů a sbírek muzejní po-
vahy  zanesených v Centrální evidenci sbírek. 
Jedná se o cca 300 regionálních sbírek evido-
vaných Ministerstvem kultury. Podpořeny bu-
dou dále movité památky registrované v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR, 
které jsou částečně součástí sbírek a částečně 
jsou deponovány v majetku jiných právních 
subjektů. 

2) písemného kulturního d ědictví , respektive 
jeho nejvýznamnějšího jádro, které je ohroženo 
degradací (kyselého) papíru. Restaurován, di-
gitalizován a prezentován bude nejen historic-
ký fond, ale také unikátní novodobé fondy 
knihoven evidovaných v evidenci Ministerstva 
kultury ČR. 

3) filmového kulturního dědictví, které zahrnuje 
cca 2 000 titulů Národního filmového archívu. Z 
tohoto národního filmového dědictví pracovní 
umělecká skupina vybrala v rámci Návrhu kon-
cepce digitalizace 200 nejvýznamnějších a 
umělecky nejhodnotnějších filmů české filmové 
klasiky. 

4) V rámci nemovitého kulturního dědictví se 
podpora týká nemovité části: památkového 
fondu, který zahrnuje kulturní památky, národní 
kulturní památky a památky UNESCO, které 
jsou evidovány v Ústředním seznamu památek 
ČR. 

Otevřená výzva - individuální projekty 
Předpokládaná výše grantů bude min. 170 000 € max. 
1 200 000 €. Předpokládá se, že 1. výzva bude vyhlá-
šena v říjnu 2012 . Zahájení realizace vybraných pro-
jektů bude možné od dubna 2013. Potenciálními pří-
jemci jsou instituce zřizované státem, územními samo-
správnými celky, církevními právnickými osobami.  
Finanční mechanismus EHP 2009–2014. Nutno mít 
pravomocné stavební povolení.
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Program rozvoje venkova („PRV“) 
 
Ministerstvo zem ědělství se rozhodlo p řesunout p říjem 16. kola žádostí o dotaci na zahájení činnosti mladých 
zemědělců z podzimu už na léto letošního roku. Vyhov ělo tak doporu čením nevládních organizací, které za-
stupují zájmy za čínajících farmá řů. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 27. 6. do 3 . 7. 2012. 
 

ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ 

Popis opat ření:  
Dotace je zaměřena na investice v zemědělské výrobě. Je určena mladým začínajícím zemědělským podnikatelům. Dotace je vy-
plácena formou taxativní částky určené k zahájení a rozvoji podnikatelské činnosti a realizaci podnikatelského plánu. Investice poří-
zené dle formuláře žádosti o dotaci minimálně pokrývají výši dotace. 
 
Oprávn ění žadatelé  
Zemědělský podnikatel, (tzn. fyzická osoba), který podniká (bude podnikat) v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, který nedosáhl věku 40 let a zahajuje zemědělskou činnost poprvé. 
 

FO splňuje všechny následující podmínky:  
– dosáhla ke dni zaregistrování žádosti o dotaci věku 18 let,  
– nedosáhla ke dni zaregistrování žádosti o dotaci věku 40 let,  
– dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne,  
– zahajuje činnost poprvé.  

 
Zahájením zem ědělské činnosti poprvé se rozumí:   
– žadatel není a v minulosti nebyl evidován jako zemědělský podnikatel nebo samostatně hospodařící rolník (musí být evido-

ván jako zemědělský podnikatel nejpozději při podpisu Dohody o poskytnutí dotace),  
– žadatel je evidován jako zemědělský podnikatel a datum zahájení není starší 15 měsíců od data registrace žádosti o dotaci 

(datum zahájení zemědělské výroby je uvedeno v Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele).  
 
Výdaje, na které m ůže být poskytnuta dotace  

- investice v rámci rostlinné výroby včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných 
rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo 
užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,  

- investice v rámci živočišné výroby zahrnující chov hospodářských zvířat definovaných zákonem č. 166/1999 Sb., o veteri-
nární péči (s výjimkou ryb a jiných vodních živočichů) za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodář-
ských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,  

- investice v rámci produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená 
v předchozím odstavci,  

- investice v rámci výroby osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,  

- investice v rámci úpravy a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby,  

- stroje pro zemědělskou výrobu, nákup pozemků, nákup staveb (bližší specifikace v platných pravidlech) 
 

Druh a výše dotace  
Podpora je poskytována jako přímá nenávratná dotace na podnikatelskou činnost. 

 

Kontaktní osoba:  
Ing. Kateřina Balážiková 
GSM: +420 606 076 646 
Email: balazikova@cep-rra.cz 
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Program rozvoje venkova („PRV“) 
 
Ministerstvo zem ědělství schválilo harmonogram p říjmu žádostí o dotaci pro projektová opat ření Programu 
rozvoje venkova pro rok 2012. Opat ření 3.1.2. Podpora zakládání podnik ů a jejich rozvoj bylo otev řeno v 16. 
kole. P říjem žádostí bude probíhat v termínu od 27. 6. do 3 . 7. 2012. 

Toto opat ření je členěno na zám ěry: 
 

a) zakládání a rozvoj mikropodniku;  
b) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny; 
c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny 
d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv; 

 
 
Níže představujeme nejvíce poptávaný záměr a).  
 
 

ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MIRKOPODNIKU 

Oprávn ění žadatelé  
- fyzické a právnické osoby podnikatelé (i bez historie), které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků1; 

 
Výdaje, na které m ůže být poskytnuta dotace  

- náklady na výstavbu, modernizaci, rekonstrukci či přestavbu provozovny 
- úprava povrchů v areálu podnikatelské provozovny (manipulační plochy, osvětlení, oplocení, atd); 
- nákup strojů a technologií a dalších zařízení sloužící k zakládání a rozvoji mikropodniků; 
- montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání; 
- nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem (základní nábytek); 
- nákup nezbytné výpočetní technik v souvislosti s projektem (hardware, software). 

 
Kriterium p řijatelnosti zám ěru  
Projekt lze realizovat pouze v obci do 2000 obyvatel . Projekt odpovídá podpořitelným činnost CZ-NACE (zejména zpracovatelský 
průmysl, stavebnictví, atd.). 
 

Druh a výše dotace  

Podpora je poskytována jako přímá nenávratná dotace na podnikatelskou činnost. 
Maximální míra dotace je stanovena dle místa realizace 50 % - 60  % způsobilých výdaj ů. 
Minimální výše dotace je stanovena 50 000 Kč. Maximální výše dotace nesmí přesáhnout 10 000 000 Kč na projekt. 

Kontaktní osoba:  
Ing. Kateřina Balážiková 
GSM: +420 606 076 646 
Email: balazikova@cep-rra.cz

                                                           
1
 Mikropodnik je definován jako podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozva-

hy nepřesahuje 2 mil. EUR. 
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OPERAČNÍ 
PROGRAM ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
dle harmonogramu výzev v OPŽP by měla být v měsíci 
červnu/červenci vyhlášena výzva v prioritní ose 4.1  

Zkvalitn ění nakládaní s odpady. 

 Tato výzva by se měla vztahovat i na rozšíření 
sběrných dvorů, avšak jaké budou konkrétní 
podmínky, nám zatím není známo ( budou známy až 
v souvislosti s vyhlášením výzvy).  

Podporované oblasti 

Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady. 

Kdo m ůže žádat o dotaci: 

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, 
svazky obcí, kraje, neziskové organizace, příspěvkové 
organizace, státní podniky a podnikatelské subjekty.  

Výše podpory 

•Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových 
způsobilých veřejných výdajů projektu. 

•Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR nebo 
státního rozpočtu do výše 5 % z celkových způsobilých 
veřejných výdajů projektu, kofinancování žadatele 10% 

•Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 milionu 
korun. 

Typy podporovaných projekt ů 

•Integrované systémy nakládání s odpady  

•Regionální systém pro mechanickou a biologickou 
úpravu komunálního odpadu 

•Zařízení na energetické využití komunálního odpadu 

•Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace 
s odpady  

•Systémy pro svoz a separaci odpadů a bioodpadů 

•Sběrné dvory a sklady komunálního odpadu 

•Systémy pro separaci nebezpečných složek komunál-
ních odpadů a zdravotnických odpadů 

 

Zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění a 
recyklaci  

•Třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi 

•Úpravny odpadů (autovraků, pneumatik, stavebních 
odpadů atd.) 

•Zařízení pro energetické využití zdravotnických odpa-
dů 

•Kompostárny a bioplynové stanice pro zpracování 
bioodpadů 

•Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (auto-
klávy, separátory, homogenizéry, termická desorpce, 
reaktory, biodegradační zařízení) 

 
Kontakt: 
Ing. Vladimír Neškudla 
projektový manažer 
GSM : +420 720 403 784 
Tel.: +420 495 582 758 

e-mail:  neskudla@cep-rra.cz 
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PŘEDSTAVUJEME 

NÁMI ŘÍZENÉ PROJEKTY 
 

Projekt Propagace Podkrkonoší 

Nositelem projektu Propagace Podkrkonoší je sdruže-
ní Podzvičinsko. Hlavním cílem projektu je zvýšení 
všeobecného povědomí o turistické oblasti Podzvičin-
sko prostřednictvím propagačních a informačních 
kampaní.  Marketingové aktivity jsou koncipovány na 
přerod názvu oblasti Podzvičinsko na Podkrkonoší, 
které bude pro turisty více srozumitelné. Projekt je 
spolufinancován z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod. Jeho realizace byla zahájena 
v lednu 2011. 
V rámci projektu byl vytvořen Grafický manuál včetně 
nového loga, které je symbolem pro krajinu Podkrko-
noší s krásnou přírodou bohatou na faunu a flóru. Vy-
tvořené nové logo Podkrkonoší a jednotná grafika je
využívána na všech vytvořených propagačních materi-
álech a webových stránkách. 
Byly vyrobeny Tipy na výlety  a zajímavosti z šesti 
důležitých míst Podzvičinska. Šest lokalit zahrnuje 
nejvýznamnější místa, která se v Podkrkonoší nachá-
zejí – Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Lázně Bělo-
hrad, Pecka a Mostek, Velký Vřešťov a Lanžov a sou-
hrnná mapa o Podkrkonoší. 

Došlo k aktualizaci webových stránek
www.podkrkonosi.eu, kde jsou pravidelně vyvěšovány 
aktuality z oblasti Podkrkonoší, pozvánky na akce a 
další důležité informace pro turisty. 
Po dobu trvání projektu se pravidelně na jaře organizu-
je Otevírání turistické sezóny na vrchu  Zvičina , na
podzim pak Zavírání turistické sezóny. 
K propagaci území Podkrkonoší byla pořízena tzv. 
„Mobilní expozice“ ve formě dvou prezentačních 
panelů a jednoho banneru, splňující povinnou publicitu 
projektu. Roll-upy jsou zaměřeny na témata Aktivní 
turistika v Podkrkonoší a Kulturní dědictví. Banner 
slouží k obecné propagaci území Podkrkonoší.  
Dále budou vytvořeny Speciální programy  pro orga-
nizované skupiny a jednoduchý propagační materiál 
zacílený na seniory, tělesně postižené a rodiny 
s dětmi, Image materiál Podkrkonoší, který bude 
informovat návštěvníka o nabídce oblasti Podkrkonoší 
a další tiskoviny.  
Vznikne také Brožura PODKRKONOŠÍ regionální 
produkt®, která bude představovat značku jako tako-
vou a jednotlivé tradiční výrobky z oblasti Podkrkonoší. 
V terénu bude usazeno 10 venkovních tabulí
s mapami, které budou návštěvníky informovat o prů-
běhu turistických tras, cyklotras a o zajímavostech 
z právě navštíveného místa.  
 
Předpokládaná doba realizace projektu je leden 2011 -
červen 2013, předpokládané celkové náklady projektu: 
3 088 320,- Kč. 
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VÝZVA 89 OP LZZ 

Zvýšení kvality řízení, financování a good 

governance v ú řadech územní ve řejné 

správy 

 
Výzva je vyhlášena od 10. 4. 2012 do 31. 7. 2012.  

 
V rámci výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na 
zvýšení kvality veřejných služeb prostřednictvím: 

A. Aplikace a zavedení vybraných moderních me-
tod řízení (model CAF) 

B. Implementace principů projektového řízení do 
praxe úřadu 

C. Implementace principů procesního řízení do 
praxe úřadu 

D. Aplikace strategického plánování a tvorby zá-
sadních koncepcí rozvoje daného samospráv-
ného celku 

E. Implementace metod, postupů a dobré praxe v 
oblasti finančního řízení, řízení ekonomiky v 
období finanční krize, předcházení či eliminace 
dopadů finanční krize 

F. Tvorby a realizace systémových opatření ve-
doucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů 

G. Tvorby a zavedení systémových změn vedou-
cích k vyšší transparentnosti a otevřenosti úřa-
dů samosprávy (good governance) 

H. Vzdělávání ve výše uvedených oblastech. 
 

Oprávn ění žadatelé 
• Obce (zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon 

č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností); 

• Kraje (ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvo-
ření vyšších územních samosprávních celků; 
129/2000 Sb., o krajích – krajské zřízení); 

• Magistrát hlavního města Prahy a 22 měst-
ských částí hlavního města Prahy (zákon o 
hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb.) 

Výše podpory 
Minimální výše podpory na projekt je 1 000 000 Kč. 
Maximální výše podpory na projekt je 10 000 000 Kč. 
 

 
 

VÝZVA 94 OP LZZ 

Zvýšení adaptability zam ěstnanc ů a 

konkurenceschopnosti podnik ů 

 
Hlavním cílem podpory je přispět ke zvyšování adapta-
bility zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků 
prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, doved-
ností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. 
 
Výzva je vyhlášena od 29. 6. 2012 do 31. 8. 2012 
 
Specifické cíle:  

• Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí za-
městnanců.  

• Rozvoj podnikových systémů řízení lidských 
zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím ino-
vativních přístupů.  

• Motivace zaměstnavatelů k prosazování od-
borného vzdělávání v rámci organizace.  

• Posílení udržitelnosti pracovních míst.  
 
Cílovou skupinou  jsou zaměstnanci – zahrnuje jak 
zaměstnance v dělnických a ostatních profesích, tak 
střední a vrcholový management. Jde o fyzické osoby 
závislé na příjmu na základě pracovního poměru nebo 
obdobného vztahu (pracovní smlouva, DPČ, DPP). 
Zvláštní důraz by měl být věnován specifickým skupi-
nám zaměstnanců, kteří mají z věkových důvodů ztíže-
né podmínky uplatnění se na trhu práce, tj. zejména:  

• věkové skupiny nad 50 let  
• mladí do 25 let.  

 

Výše podpory 
 
a) část pro malé a st řední podniky:  
Minimální výše podpory na jeden projekt: 0,5 mil. Kč  
Maximální výše podpory na jeden projekt: 8 mil. Kč  
b) část pro velké podniky:  
Minimální výše podpory na jeden projekt: 2 mil. Kč  
Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč
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PROMOAKCE CEP V LOVČICÍCH 

Ve středu 20. června 2012 proběhla v Kulturním a tělovýchovném zařízení v Lovčicích akce Centra evropského 
projektování spojená s divadelním představením 
„Nejkrásn ější válka“,  kterou sehráli Lovčičtí ochotníci.  

Na začátku akce proběhla prezentace nových 
webových stránek a produktů Centra evropského 
projektování za účasti 1. náměstka hejtmana 
Královéhradeckého kraje, pana Ing. Josefa 
Táborského.  Předsedkyně představenstva CEP Ing. 
Klára Dostálová poté představila další programovací 
období 2014+. 

Program pokračoval divadelní komedií Vladimíra 
Renčína, kterou napsal na motivy slavné antické 
Aristofanovy komedie Lysistrata. LOvčičtí OCHotníci 
nás zavedli do starověkého Řecka, kde se muži právě 
vrací z vítězné bitvy proti Sparťanům, bohužel ale tím 
pro ně válka ještě neskončila, za týden se opět musí 

vydat do boje. To se ovšem nelíbí jejich manželkám, které na ně oddaně doma čekaly a těšily se konečně na 
spořádaný rodinný život po jejich boku.  
Akce sklidila velký úspěch a byla zakončena bohatým rautem a slosováním o zajímavé ceny. Dostalo se nám 
pochvaly, která nás velmi potěšila. 

„ Bylo to bezva, vyhráli jsme s manželkou v tombole. Divadlo přispělo k odlehčení všedních starostí  
a pohoštění bylo skvělé. Ještě jednou moc děkuji za pozvání a celou organizaci akce Vám - tedy CEP a.s. chválím.“ 

p. Karel Novotný 
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CENTRUM EVROPSKÉHO PROJEKTOVÁNÍ P ŘEDSTAVUJE NOVÉ 
WEBOVÉ STRÁNKY A AKTIVITY 

 

• Dotační management 

                                      

 
Nabízíme kompletní administraci dotačních 
projektů od A do Z. Převezmeme od Vás 
administrativní náročnost dotačních projektů. 

 

 

• Veřejné zakázky   

  

– Konzultace podmínek a průběhu zadání 
– Příprava zadávací dokumentace 
– Vyhlášení zakázky 
– Průběžná komunikace s uchazeči 
– Otvírání obálek s nabídkami 
– Posouzení a hodnocení nabídek 
Zajistíme profil zadavatele  

 

• Lektorská činnost  

  

– Praktické kurzy – vše si vyzkoušíte 
– Zkušený lektorský tým s praxí 
– Otevřenost požadavkům 
– Svět dotačních projektů 
– Akreditované kurzy 
– Připravujeme i e-learningové formy  

 

• Firemní a vzd ělávací akce 

  

Nabízíme pořadatelské zajištění akcí organi-
zovaných v rámci projektů podpořených ze 
strukturálních fondů a kompletní zajištění akcí 
pořádaných veřejnou správou nebo firmami 

 
 

• Koncepce, výzkum a inovace

  

Nabízíme zpracování a aktualizace tematic-
kých koncepcí, analýz a studií. Zabýváme se 
rozvojem inovačních systémů; vytváříme ná-
stroje rozvíjející výzkumné a inovační pro-
středí klienta. Zajišťujeme terénní šetření v 
mnoha oblastech. 

 

• Regionální rozvoj  

  

Nabízíme zpracování strategických plánů roz-
voje a tematických odborných koncepcí. Za-
býváme se zpracováním regionálních analýz 
a poradenskou činností v oblasti rozvoje regi-
onu. 

 

www.cep-rra.cz
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OPPI 
PROGRAM POTENCIÁL   

VÝZVA III. PRODLOUŽENÍ 
 
Rozhodli jste se zavést či rozší řit vlastní výzkumné 
a vývojové kapacity a za řadit se tak do skupiny 
podnikatelských subjekt ů, které provád ějí vlastní 
výzkum a vývoj? Jestliže ano, pak je program Po-
tenciál ur čen práv ě vám . 
 
Program Potenciál  pomáhá podnikatelským subjektům 
zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci 
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. 
 
Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo 
rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na 
výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně 
vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výro-
by, který je nedílnou součástí výrobků nebo technolo-
gií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologic-
ky nových nebo inovovaných produktů, produkčních 
řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existo-
vat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou 
skutečně použity ve výrobě.  
 
Datum vyhlášení výzvy:  červenec 2012 
Příjem registračních žádostí: 13. 8. 2012 – 15. 10. 
2012 
Příjem plných žádostí: 17. 9. 2012 – 16. 11. 2012 
Systém sběru žádostí kontinuální 
Plánovaná alokace pro tuto výzvu 2 mld. CZK 
 
Kdo m ůže žádat (p říjemci podpory)  

o Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku. 
o Žadatel bude muset splnit podmínku minimálně 

2leté historie. 
o Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, 

pokud ke dni podání žádosti má právní formu 
akciové společnosti s listinnými akciemi na ma-
jitele. 

 
 Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše 
podpory)  

o Dotace na způsobilé investiční výdaje se řídí 
regionální mapou (60% / 50% / 40%). 

o Maximální možná dotace na projekt bude po-
skytována ve výši 50 mil. Kč. 

o Dotace na vymezené provozní náklady se řídí 
regionální mapou a to do výše dle pravidla „de 
minimis", tj. max. do výše 200 000 EUR (pouze 
pro malý a střední podnik). MSP splňujícím 

dané podmínky bude umožněno čerpat podpo-
ru až ve výši max. 500 000 EUR z tzv. dočas-
ného rámce. 

 
 Na co lze získat podporu (podporované aktivity)  

o Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddě-
lení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci 
výrobků nebo technologií, pokud existuje před-
poklad jejich využití ve výrobě. 

o Podporovány budou projekty, jejichž výstupy 
se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 
10, 13 - 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 CZ-
NACE. 

 
Jaké výdaje je možné podpo řit (způsobilé výdaje)  
1. ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE 
o Dlouhodobý hmotný majetek: 

- pořízení strojů a jiného zařízení (musí předsta-
vovat spolu s dlouhodobým nehmotným majet-
kem min. 50 % způsobilých investičních výdajů), 

- budov (do výše 40 % způsobilých investičních 
výdajů), 

- pozemků (do výše 10 % způsobilých investičních 
výdajů) 

o Dlouhodobý nehmotný majetek: 
- pořízení práv duševního vlastnictví a software (u 

velkých podniků do výše 50% způsobilých inves-
tičních výdajů). 

2. VYBRANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY – de minimis 
podpora, pouze pro malý a střední podnik 

- Služby poradců, expertů, studie. 
- Cestovné, mzdy, pojistné po dobu realizace pro-

jektu. 
- Materiál na sestrojení prototypu. 

 
3. NÁKLADY NA PUBLICITU SPOJENOU S PRO-

JEKTEM - pouze na povinnou publicitu 
 
Specifika a omezení  

o Minimální výše investice do dlouhodobého ma-
jetku, využívaného pro účely zajištění aktivit 
projektu, činí 5 mil. Kč, v případě velkých spo-
lečností 10 mil. Kč. 

o Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze ma-
jetek využívaný pro podporované aktivity (lze 
zahrnout i poměrnou část). 

o Každý žadatel může předložit pouze jeden pro-
jekt (tj. 1 schválená registrační žádost) na je-
den kraj. 

o Projekt musí být realizován na území České 
republiky mimo území hl.m. Prahy. 

o U stavebních projektů bude žadatel povinen 
doložit stavební povolení a územní rozhodnutí 
nejpozději k podání plné žádosti. 
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o V textu Podmínek poskytnutí dotace bude pev-
ně zakotvena povinnost příjemce dotace vést 
časovou evidenci využití pořizovaných techno-
logií pro účely VaV. 

o V textu Podmínek poskytnutí dotace bude pev-
ně zakotvena podmínka, že materiálním výstu-
pem výzkumně-inovační kapacity u projektů, 
jejichž výstupem bude inovovaný produkt či 
produkční řada, mohou být pouze prototypy. 
Tyto prototypy následně podstoupí prototypové 
zkoušky, o kterých bude proveden detailní zá-
znam a vyhodnocení, a pokud budou prodány, 
budou vždy deklarovány jako prodej zkušební-
ho vzorku za cenu nepřevyšující přímé mate-
riálové náklady. 

o Projekty musí být ukončeny nejpozději 31. 5. 
2015. 

o Žádosti o platbu bude možné podat nejpozději 
do 30. 6. 2015. 
 
obchod@cep-rra.cz  
 

 

OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
 

od 1. června 2012 do 31. srpna 2012. 

 
  
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4,5 mld. Kč.  
 
Oblast podpory  
2.1 Zlepšení kvality ovzduší  
2.1.1 Snížení imisní zát ěže ze zdroj ů v objektech 
nenapojených na CZT  

• pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o 
jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který 
splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy (např. 
náhrada stávajícího uhelného kotle za nový 
uhelný s nízkoemisními parametry nebo nový 
kondenzační plynový), a zateplení budovy (no-
vá okna, zateplení obvodového pláště, zatep-
lení střechy, podlahy), vyjma budov určených k 
bydlení.  

 

2.1.2 Snížení p říspěvku k imisní zát ěži obyvatel 
omezením emisí z energ. systém ů včetně CZT  

• výstavba nového centrálního zdroje tepla včet-
ně nově budovaných rozvodů tepla do 5 MW 

 
2.1.3 Snížení imisní zát ěže omezením prašnosti z 
plošných zdroj ů  

• výsadba a regenerace izolační zeleně,  
• pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo 

silničních komunikací za účelem snížení praš-
nosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy) a 
dalších technických zařízení ke snižování 
prašnosti z plošných zdrojů (např. vodní clony, 
skrápění, …).  

 
2.1.4 Dopln ění a inovace systém ů sledování a hod-
nocení imisní zát ěže na území ČR  
 
Oblast podpory  
2.2 Omezování emisí  

• rekonstrukce spalovacích zdrojů s instalova-
ným výkonem větším než 5 MW,  

• rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo insta-
laci dodatečných zařízení pro záchyt emisí,  

• záměna technologií vedoucích k odstranění či 
snížení emisí VOC do ovzduší,  

• technická opatření na zdrojích vedoucích k od-
stranění či snížení emisí NH3 do ovzduší,  

• rekonstrukce a úpravy velkých a zvláště vel-
kých stacionárních zdrojů 

 
Máte zájem o p řípravu žádosti o dotaci nebo 

konzultaci vašeho zám ěru zdarma? 
 

Kontaktujte nás! 
Centrum evropského projektování  
Ing. Vladimír Neškudla  
GSM:+420 720 403 784  
tel: +420 495 582 758  
e-mail: neskudla@cep-rra.cz 
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XXXIX. výzva 
Ministerstva životního prost ředí 
 

prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodá řské 
infrastruktury a snižování rizika povodní 

Výzva bude probíhat od 9. července 2012 do 9. srpna 
2012.  

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) 
na schválené projekty je vyhlášena ve výši 3 mld. Kč. 

ZAMĚŘENÍ VÝZVY 

1.1.1. Snížení znečišt ění z komunálních zdroj ů 
 

• výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních 
ČOV v aglomeracích nad 2000 EO, 

• výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových 
systémů sloužících k veřejné potřebě v aglomeracích 
nad 2000 EO, 

• kombinace výstavby, rekonstrukce a intenzifikace 
ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně a výstavby, 
rekonstrukce a dostavby stokových systémů v 
aglomeracích nad 2000 EO, 

• výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních 
ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění 
v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází 
v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní 
parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich 
ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, 
ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma 
přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod (CHOPAV) v souladu s platnými předpisy ČR i EU, 

• výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových 
systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích 
pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, 
tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně 
jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 
2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná 
pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních 
minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod (CHOPAV)  

• kombinace výstavby rekonstrukce a intenzifikace 
centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího 
přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, 
které se nachází v územích vyžadujících zvláštní 
ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti 
včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy 
Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, 
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů 
přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) 1  

Výzva je určena pro m ěsta a obce , detailní soupis 
přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP. 
 

Máte zájem o p řípravu žádosti o dotaci nebo 
konzultaci vašeho zám ěru zdarma? 

 
Kontaktujte nás! 

Centrum evropského projektování  
Ing. Vladimír Neškudla  
GSM:+420 720 403 784  
tel: +420 495 582 758  
e-mail: neskudla@cep-rra.cz 
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V současné době realizuje společnost OREDO s r.o., 
která je organizátorem dopravy v Královéhradeckém i 
Pardubickém kraji, projekt „Modernizace odbavova-
cího systému integrované dopravy Královéhradec-
kého a Pardubického kraje“  podpořený 
z Regionálního operačního programu NUTS II Severo-
východ.  
 
Podstatou projektu je nový způsob organizace veřejné 
osobní dopravy, který zahrnuje propojení autobusové a 
vlakové dopravy v celém regionu skrze jednotný odba-
vovací systém, integraci tarifního systému a zřízení 
clearingového centra pro vypořádání plateb mezi jed-
notlivými dopravci a jejich objednateli. Prostředkem 
propojení dosavadních systémů odbavení bude vytvo-

řený jednotný dato-
vý protokol využi-
telný všemi doprav-
ci zapojenými do 
systému v režimu 
závazku veřejné 
služby. Integrovaný 
systém umožní 

odbavování cestujících všech dopravců a poskytne 
užitečné informace o přepravním výkonu celého sys-
tému i jednotlivých dopravců. Clearingové centrum pak 
tyto informace použije při přeúčtování tržeb dopravců. 
Systém umožní zavedení bezkontaktních čipových 
karet pro platbu jízdného a vzájemnou kompatibilitu 
odbavovacích zařízení mezi jednotlivými dopravci 
zapojenými do integrovaného dopravního systému.  
Realizací projektu dojde k významnému snížení doby 
nezbytné k odbavení cestujících a vyřeší se problém 
s clearingem tržeb subjektů zapojených do integrova-
ného systému. V rámci projektu bude vytvořeno 24 
dobíjecích a kontaktních míst na území obou krajů. 
Dále dojde k  vybavení 643 vozidel autobusové dopra-
vy kompatibilními odbavovacími zařízeními. Vytvoří se 
centrála pro clearing služeb, cardmanagement, perso-
nifikační a servisní místo.  Zahájení plného provozu 
projektu je plánováno na březen roku 2013.  
 
 
 

Realizace projektu ovlivní pozitivním způsobem cestu-
jící i dopravce na území obou krajů.  
 
Další informace k projektu jsou uvedeny na webových 
stránkách http://projektodbaveni.oredo.cz/.  
 
V červnu letošního roku společnost OREDO s r.o. po-
dala ve spolupráci s CEP a.s. žádost o dotaci na nava-
zující projekt s názvem „Modernizace odbavovacího 
systému integrované dopravy Královéhradeckého a 
Pardubického kraje – II. fáze“. V rámci projektu budou 
pro cestující umístěny na vybraných autobusových a 
vlakových nádražích či zastávkách exteriérové odjez-
dové informační panely, které jim usnadní orientaci a 
zvýší komfort s informováním o jízdních řádech, spo-
jích a výlukách. Rozšíření odbavovacích systémů zajis-
tí odbavení a kontrolu cestujícího IREDO 
s bezkontaktními čipovými kartami tam, kde to není 
možné standardními prostředky jako je doprava na 
vyžádání, např. doprava na telefon nebo „radiobus“. 
Dojde ke zřízení callcentra, které bude poskytovat in-
formace cestujícím a volajícím na zveřejněné telefonní 
číslo. Další neméně zajímavou službou pro cestující 
bude rozšíření e-shopu, které bude sloužit pro objed-
nání nové čipové karty IREDO, a její následnou správu 
uživatelem.  Pro zvýšení efektivnosti dojde k rozšíření 
některých systémů pořízených v rámci prvního projek-
tu. V případě, že navazující projekt získá dotaci z ROP 
NUTS II Severovýchod, dojde v roce 2015 k dalšímu 
rozšíření společného integrovaného dopravního sys-
tému obou krajů.  
 

 

  

 

Modernizace odbavovacího 
systému integrované dopravy 

Královéhradeckého a 
Pardubického kraje  
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Operační program p řeshrani ční 
spolupráce Česká republika – 
Polská republika 2007 - 2013 

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 
Česká republika – Polská republika 2007 -2013 stále 
probíhá průběžný příjem žádostí.  Program je určen 
především subjektům veřejnoprávního charakteru a 
neziskovým organizacím. 

Aktuální termín pro předložení žádostí, které budou 
projednány na Monitorovacím výboru na začátku roku 
2013, je 17. 9. 2012 do 16:00 hod.  

Dotaci je stále možné získat ve všech oblastech 
podpory: 

Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana 
životního prost ředí a prevence rizik  

Oblasti podpory:  

1.1 Posilování dostupnosti 

1.2 Ochrana životního prostředí 

1.3 Prevence rizik 

Prioritní osa II. Podpora rozvoje podnikatelského 
prost ředí a cestovního ruchu  

Oblasti podpory:  

2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí 

2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 

2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání 

Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních 
spole čenství  

Oblasti podpory:  

3.1 Územní spolupráce veřejných institucí 

3.2 Podpora společenských, kulturních a 
volnočasových aktivit 

3.3 Fond mikroprojektů 

 

 

 

 

 

 

Dále jsou stále příjímány žádosti do tzv. Fondu 
mikroprojekt ů. Tento fond je nástrojem pro podporu 
projektů menšího rozsahu na místní úrovni. 
Mikroprojekty jsou zaměřeny především na oblast 
rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, 
společenských, osvětových a kulturních aktivit. 
Umožněna je i podpora mikroprojektů na zlepšení 
infrastruktury daného území, zejména z oblasti 
městské a turistické vybavenosti s příhraničním 
dopadem.  

U mikroprojektů je rozsah podpory z prostředků ERDF 
v rozmezí od 2 do 30 tis. EUR s tím, že celkové 
náklady mikroprojektu mohou být maximálně do 60 tis. 
EUR. 

Financování mikroprojektu je u českého partnera: max. 
85% z ERDF, min. 15% z vlastních zdrojů žadatele. 

Následující sb ěr projektových žádostí 
(mikroprojekt ů) v Euroregionu Glacensis  je 
stanoven do 31.10.2012 do 12.00 hodin . 
 
Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci Centra 
evropského projektování: 

 

Přijďte bezplatn ě zkonzultovat Váš projektový 
záměr. Nebo nám napište: obchod@cep-rra.cz  , či 
zavolejte: 495 582 681. Rádi Vám pom ůžeme. 

 

 

 

  

Připravíme Vám projektovou 
žádost a pom ůžeme Vám 

s řízením projektu 

Získejte dotaci na projekty 
realizované s polským partnerem 
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Dotace z Evropské unie 
vysychají. Využijte „Norské 

fondy“ na financování Vašeho 
projektového zám ěru. 

V období 2009 – 2014 obdrží Česká republika celkem 
131,8 mil. EUR (cca 3,295 mld. Kč) na podporu 
projektů v oblasti rozvoje a spolupráce neziskových 
organizací, výzkumných institucí a subjektů veřejného 
a soukromého sektoru. 

Hlavními oblastmi podpory jsou:  

� Ochrana kulturního a přírodního dědictví 

� Zdravotnictví 

� Věda a výzkum 

� Životní prostředí 

� Podpora dětí a mladistvých 

� Rozvoj občanské společnosti 

� Prosazování rovnosti mužů a žen 

� Sociální začleňování 

Dotace na rekonstrukce památek a 
realizaci kulturních akcí 
V současné době je intenzivně připravován program 
Ministerstva kultury ČR „Kulturní d ědictví a 
sou časné um ění“. 

První výzva k p ředkládání žádosti je plánována na 
podzim letošního roku, druhá pak v pr ůběhu roku 
2013.  

Rekonstrukce památek 
V rámci tohoto programu je možné získat dotaci na 
ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého 
kulturního dědictví. Jedná se o sbírkové předměty a 
sbírky muzejní povahy, písemné a filmové kulturní 
dědictví. V rámci nemovitého kulturního dědictví bude 
podporována obnova kulturních a národních kulturních 
památek a památek UNESCO. Důraz bude kladen na 
jedinečnost a unikátnost památky. 

 

 

 

Potenciálními p říjemci  jsou instituce zřizované 
státem, územní samosprávné celky, církevní právnické 
osoby a obce. Žádat mohou i právnické osoby 
spravující kulturní památky. 

Předpokládaná výše dotace  je 60 – 80%. Minimálně 
bude možné žádat o 170 000 EUR, maximálně pak o 1 
200 000 EUR. Financování projektů je předpokládáno 
do 30. 4. 2016 

Podpora um ění a kulturních akcí 
V rámci této oblasti je možné získat dotaci na podporu 
současného umění a kultury a její prezentace 
veřejnosti. Podpořeny budou projekty profesionálního 
divadla (divadla pohybového a nonverbálního, včetně 
profesionálního tance a vizuálního umění), 
profesionálního výtvarného umění, profesionálního 
hudebního umění (klasické, soudobé a alternativní 
hudby) a v oblasti filmového umění. Důraz bude kladen 
na kvalitu a inovativnost předložených projektů. 

Potenciálními p říjemci  jsou instituce zřizované 
státem, územní samosprávné celky, církevní právnické 
osoby a obce. Žádat mohou i právnické osoby 
spravující kulturní památky. 

Předpokládaná výše dotace  je až 90 %. Minimálně 
bude možné žádat o 10 000 EUR, maximálně pak o 
160 000 EUR. Financování projektů je předpokládáno 
do 30. 4. 2016 

Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci Centra 
evropského projektování: 

Kontakt: obchod@cep-rra.cz  

 

 

 

Centrum evropského projektování má zkušenosti 
s přípravou žádostí a realizací projektů z předchozích 
Finančních mechanismů EHP/Norsko 2004-2009. 
Celkem jsme úspěšně připravili nebo zrealizovali 16 
projektů financovaných z grantu Norských fondů. 

 

FINANČNÍ MECHANISMY EHP 

A NORSKA 2009-2014 
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Projekt M ěsta Ji čína Obnova m ěstské památkové 
rezervace v Ji číně, připravený Centrem evropského 
projektování, byl nejlépe hodnoceným projektem 
v rámci výzvy. 

 

 

 

Přijďte bezplatně zkonzultovat Váš projektový záměr. 
Nebo nám napište: obchod@cep-rra.cz  , či zavolejte: 
495 582 681. Rádi Vám pomůžeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavním cílem podpory je přispět ke zvyšování 
adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti 
podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, 
dovedností a kompetencí zaměstnanců a 
zaměstnavatelů. 

 

Výzva je vyhlášena od 29. 6. do 31. 8. 2012 

Specifické cíle:  

� Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí 
zaměstnanců.  

� Rozvoj podnikových systémů řízení lidských 
zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím 
inovativních přístupů.  

� Motivace zaměstnavatelů k prosazování 
odborného vzdělávání v rámci organizace.  

� Posílení udržitelnosti pracovních míst.  

Cílovou skupinou  jsou zaměstnanci – zahrnuje jak 
zaměstnance v dělnických a ostatních profesích, tak 
střední a vrcholový management. Jde o fyzické osoby 
závislé na příjmu na základě pracovního poměru nebo 
obdobného vztahu (pracovní smlouva, DPČ, DPP). 
Zvláštní důraz by měl být věnován specifickým 
skupinám zaměstnanců, kteří mají z věkových důvodů 
ztížené podmínky uplatnění se na trhu práce, tj. 
zejména:  

věkové skupiny nad 50 let  

mladí do 25 let.  

Výše podpory  

a) část pro malé a st řední podniky:  

Minimální výše podpory na jeden projekt: 0,5 mil. Kč  

Maximální výše podpory na jeden projekt: 8 mil. Kč  

b) část pro velké podniky:  

Minimální výše podpory na jeden projekt: 2 mil. Kč  

Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč 

 

 

VÝZVA 94 OP LZZ 

Zvýšení adaptability zam ěstnanc ů 

a konkurenceschopnosti podnik ů 

Připravíme Vám projektovou 
žádost a pom ůžeme Vám 

s řízením projektu 
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Program Potenciál  pomáhá podnikatelským subjektům 
zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci 
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. 
 
Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo 
rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na 
výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně 
vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výro-
by, který je nedílnou součástí výrobků nebo technolo-
gií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologic-
ky nových nebo inovovaných produktů, produkčních 
řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existo-
vat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou 
skutečně použity ve výrobě.  
 

Datum vyhlášení výzvy: červenec 2012  

Příjem registračních žádostí: 13. 8. 2012 – 15. 10. 
2012 

Příjem plných žádostí: 17. 9. 2012 – 16. 11. 2012 

Systém sběru žádostí kontinuální 

Plánovaná alokace pro tuto výzvu 2 mld. CZK 

Kdo m ůže žádat (p říjemci podpory) 

Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku. 

Žadatel bude muset splnit podmínku minimálně 2leté 
historie. 

Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke 
dni podání žádosti má právní formu akciové 
společnosti s listinnými akciemi na majitele. 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a 
výše podpory) 

Dotace na způsobilé investiční výdaje se řídí regionální 
mapou (60% / 50% / 40%). 

Maximální možná dotace na projekt bude poskytována 
ve výši 50 mil. Kč. 

Dotace na vymezené provozní náklady se řídí 
regionální mapou a to do výše dle pravidla „de 
minimis", tj. max. do výše 200 000 EUR (pouze pro 
malý a střední podnik). MSP splňujícím dané podmínky 
bude umožněno čerpat podporu až ve výši max. 500 
000 EUR z tzv. dočasného rámce. 

 

Na co lze získat podporu (podporované 
aktivity) 

Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) 
zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo 
technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve 
výrobě. 

Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví 
v odvětvích vymezených oddíly C 10, 13 - 33; E 38.32; 
J 62, M 71.2, S 95.1 CZ-NACE. 

Jaké výdaje je možné podpo řit (způsobilé 
výdaje) 

1. ZPŮSOBILÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE 

Dlouhodobý hmotný majetek: 

� pořízení strojů a jiného zařízení (musí 
představovat spolu s dlouhodobým nehmotným 
majetkem min. 50 % způsobilých investičních 
výdajů), 

� budov (do výše 40 % způsobilých investičních 
výdajů), 

� pozemků (do výše 10 % způsobilých 
investičních výdajů) 

Dlouhodobý nehmotný majetek: 
� pořízení práv duševního vlastnictví a software 

(u velkých podniků do výše 50% způsobilých 
investičních výdajů). 

2. VYBRANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY – de 
minimis podpora, pouze pro malý a střední 
podnik 

� Služby poradců, expertů, studie. 
� Cestovné, mzdy, pojistné po dobu realizace 

projektu. 
� Materiál na sestrojení prototypu. 
3. NÁKLADY NA PUBLICITU spojenou s 

projektem - pouze na povinnou publicitu 
 
Přijďte bezplatn ě zkonzultovat Váš projektový 

záměr. Nebo nám napište: obchod@cep-rra.cz  , či 

zavolejte: 495 582 681. Rádi Vám pom ůžeme. 

 

 

  
 

Připravíme Vám projektovou 
žádost a pom ůžeme Vám 

s řízením projektu 

OPPI 
PROGRAM POTENCIÁL 

VÝZVA III.  
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Uvedený projekt je zaměřen na tvorbu a pilotní ověření 
vzdělávacího programu zaměřeného na oblast 
projektového řízení. 

Vzdělávací program řeší tuto oblast komplexně v 
obecné rovině (projektové řízení nejen dotačních 
projektů, ale i dalších pracovních procesů). Ze 
získaných informací a praktických zkušeností si 
účastník sestaví následně vlastní postupy pro 
nejoptimálnější řešení jakéhokoliv úkolu nebo projektu 
v běžném či pracovním životě.  

Realizace projektu byla zahájena 1. března 2012. 
Pilotní ověření nově vytvořeného vzdělávacího 
programu bude zahájeno od září 2012 časově nejméně 
náročnou formou kombinující přednášky a workshopy s 
e-learningovým studiem. Konec školení bude v květnu 
2013. 

Celý vzdělávací program je z hlediska hodin stanoven 
na 152 hodin, z nichž 30 hodin představují přednášky, 
52 hodin workshopy a zbývající hodiny jsou určeny na 
samostudium prostřednictvím e-learningové aplikace. 

 

 

Podrobnější informace k projektu a školení můžete 
získat na janulik@cep-rra.cz 

 

Přihlaste se na kurz 
zdarma na našich 

webových stránkách 
         www.cep-rra.cz 

 

 

 

Jste veřejným či dotovaným zadavatelem? 
Novela zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách rozšířila zákonné 
povinnosti sm ěrem k poskytování 
informací  o nový elektronický nástroj a tím 

je Profil zadavatele . 

Profilem zadavatele je konkrétní adresa elektronického 
nástroje v síti Internet, kterou zadavatel používá k 
uveřejňování informací týkajících se veřejných 
zakázek.  

 
V čem systém pom ůže Vám?                       

Transparentnost 

Webová prezentace veřejných zakázek podporuje 
rovný přístup k informacím a posiluje tak 
důvěryhodnost veřejného zadavatele. 

Snížení po řizovacích cen 

Veřejně dostupné informace o podmínkách výběrových 
řízení přes internet rozšiřují okruh potenciálních 
dodavatelů. 

Úspora času 

Rychle dostupná elektronická evidence veřejných 
zakázek a souvisejících dokumentů šetří čas při jejich 
hledání. 

Zkrácení lh ůt 

Poskytování elektronické zadávací dokumentace 
přináší možnost zkrácení lhůt a zkracuje dobu 
potřebnou k zadání zakázek. 

Jednodušší administrace 

Připravené scénáře pro jednotlivé druhy zadávacích 
řízení omezují chyby zadavatele v zadávacích 
postupech. 

https://zakazky.cep-rra.cz/  

 

Zajistíme Vám z řízení profilu zadavatele  
na certifikovaném elektronickém 

nástroji  EZAK  zdarma.  

PROFIL ZADAVATELE 
Projekt „Úsp ěšná p říprava a 
realizace projekt ů vyžaduje 

připravené lidi“ reg. č. 
CZ.1.07/3.2.10/03.0019 



 

  

08 | 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘESHRANIČNÍ PROPOJENÍ 

KOMUNIKACÍ ŠPINDLERŮV 

MLÝN-PODGORZYN 

II. ETAPA 

 

Projekt „Přeshraniční propojení komunikací Špindlerův 

Mlýn-Podgorzyn - II. etapa“ je v současné době ve fázi 

fyzické realizace a řeší rekonstrukci místních komuni-

kací ve Špindlerově Mlýně a Podgórzyně, které jsou v 

nevyhovujícím technickém stavu. Jedná se o integro-

vaný projekt, který je rozdělen do tří etap.  

V první, již realizované etapě, došlo k rekonstrukci 

prvních vybraných úseků české části komunikace ke 

státní hranici (INTERREG IVA) "Cesta Špindlerův Mlýn 

- Przesieka (Borowice)". V rámci programu PHARE 

2003 byly zrekonstruovány místní komunikace ve 

Špindlerově Mlýně. Na polské straně hranice byly zre-

konstruovány cyklistické stezky v oblasti Przesieka - 

státní hranice. Projekt podpořený z Operačního pro-

gramu přeshraniční spolupráce Česká republika – 

Polská republika 2007 - 2013 řeší II. etapu - dokončení 

rekonstrukce úseku Špindlerův Mlýn - státní hranice a 

rekonstrukce místních komunikací v Podgorzyně. 

Předmětem III. etapy a navazujícího projektu bude 

dokončení propojení obou komunikací rekonstrukcí tzv. 

"Sudetské cesty" - Podgorzyn - státní hranice. 

Hlavním přínosem projektu je podpora rozvoje česko-

polského příhraničí zlepšením dopravní dostupnosti v  

centrální oblasti Krkonoš. Vzhledem k neexistující 

propojující dopravní infrastruktuře je doprava mezi 

městem Špindlerův Mlýn a obcí Podgorzyn velice 

komplikovaná, a to i přesto, že vzdušná vzdálenost 

mezi oběma příhraničními sídly je 11 km. Současné 

nejkratší spojení mezi sídly je v délce 80 km s pře-

pravními časy více než 1,5 hodiny, které se v zim-

ních měsících dále prodlužují. 

Na straně polského partnera byla fyzická realizace 

projektu zahájena již v září roku 2011 a spočívala 

ve výstavbě chodníku v obci Podgorzyn. Dále u 

polského partnera probíhaly práce na zpevnění 

krajnic podél okresní silnice a po celý měsíc prosi-

nec 2011 probíhala reklamní kampaň projektu 

v místní televizi Dami. Na jaře 2012 probíhaly práce 

na rekonstrukci ulice Żołnierska na úseku obecní 

komunikace. 

U vedoucího partnera projektu, Města Špindlerův 

Mlýn, probíhají v současné době od července 2012 

stavební práce na rekonstrukci třech zbývajících 

úseků komunikace Špindlerův Mlýn – Špindlerova 

Bouda. Celková délka rekonstruovaných úseků 

v rámci tohoto projektu je 5010 m. 

Ukončení fyzické realizace projektu se předpokládá 

v lednu roku 2013. Předpokládané celkové způsobi-

lé výdaje projektu jsou ve výši 2 723 tis. EUR. Měs-

to Špindlerův Mlýn, jako vedoucí partner, získá 

dotaci z OPPS ČR-PR 2007-2013 v maximální 

hodnotě 2 315 tis. EUR (nejvýše 85 % konečných 

způsobilých výdajů). 
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Realizace projektu „Rozvoj kompetencí řídících pra-

covníků škol a školských zařízení Královéhradeckého 

kraje – Model profesního vzdělávání“ skončila. 

Hlavním cílem projektu, jehož realizaci Královéhradecký kraj ve spolupráci se Školským zařízením pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje ukončil ke dni 31. 7. 2012, bylo zajistit vzdělávání řídícím pracov-

níkům škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje v období let 2009 až 2012.  Vzdělávací program v oblasti 

managementu byl sestaven na základě námětů a aktuálních požadavků vedení škol a školských zařízení a byl rozdě-

len do osmi vzdělávacích modulů, které mohli účastníci projektu absolvovat dle vlastního výběru. Jednotlivé moduly 

byly obohacené o stáže na pracovištích jednotlivých účastníků projektu. 

Vzdělávání vyvrcholilo zahraniční stáží ve Finsku, která byla zaměřena na poznání finského školského systému, který 

je dlouhodobě prezentován jako nejlepší ve světě, a to zejména díky úspěšnosti tamních žáků v mezinárodních srov-

návacích testech. Navštíveno bylo 12 institucí z širokého spektra finského systému vzdělávání. Jednalo se o zařízení 

typu našich mateřských, základních a středních škol – všeobecně vzdělávacího charakteru i s odborným zaměřením. 

Účastníci měli možnost taktéž srovnávat podmínky v zařízení pro umělecké vzdělávání (ekvivalent našich ZUŠ), ve 

školních jídelnách, v institucích pro další vzdělávání a vzdělávání dospělých, v zařízeních určených pro žáky a dospělé 

se speciálními vzdělávacími potřebami a proniknout do systému studia na univerzitě ve finských Helsinkách.   

Na závěr projektu se uskutečnila konference, na které bylo prezentováno hodnocení jednotlivých modulů a 

stáží včetně zpětných vazeb účastníků. V rámci projektu bylo podpořeno celkem 296 účastníků školení. Na 

projekt, který řídilo a administrovalo Centrum EP, získal Královéhradecký kraj dotaci více než sedm milionů 

korun. Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního progra-

mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. 
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Operační program přeshraniční 

spolupráce Česká republika – 

Polská republika 2007 - 2013 

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 

Česká republika – Polská republika 2007 -2013 stále 

probíhá průběžný příjem žádostí.  Program je určen 

především subjektům veřejnoprávního charakteru a 

neziskovým organizacím. 

Aktuální termín pro předložení žádostí, které budou 

projednány na Monitorovacím výboru na začátku roku 

2013, je 17. 9. 2012 do 16:00 hod. 

Dotaci je stále možné získat ve všech oblastech 
podpory: 

Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana 
životního prostředí a prevence rizik 

Oblasti podpory:  

1.1 Posilování dostupnosti 

1.2 Ochrana životního prostředí 

1.3 Prevence rizik 

Prioritní osa II. Podpora rozvoje podnikatelského 
prostředí a cestovního ruchu 

Oblasti podpory:  

2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí 

2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 

2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání 

Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních 
společenství 

Oblasti podpory:  

3.1 Územní spolupráce veřejných institucí 

3.2 Podpora společenských, kulturních a 
volnočasových aktivit 

3.3 Fond mikroprojektů 

 

Dále jsou stále 

příjímány žádosti do 

tzv. Fondu 

mikroprojektů. Tento fond je nástrojem pro podporu 

projektů menšího rozsahu na místní úrovni. 

Mikroprojekty jsou zaměřeny především na oblast 

rozvoje mezilidských přeshraničních vztahů, 

společenských, osvětových a kulturních aktivit. 

Umožněna je i podpora mikroprojektů na zlepšení 

infrastruktury daného území, zejména z oblasti 

městské a turistické vybavenosti s příhraničním 

dopadem.  

U mikroprojektů je rozsah podpory z prostředků ERDF 

v rozmezí od 2 do 30 tis. EUR s tím, že celkové 

náklady mikroprojektu mohou být maximálně do 60 tis. 

EUR. 

Financování mikroprojektu je u českého partnera: max. 

85% z ERDF, min. 15% z vlastních zdrojů žadatele. 

Následující sběr projektových žádostí 

(mikroprojektů) v Euroregionu Glacensis  je 

stanoven do 31.10.2012 do 12.00 hodin. 

 
Bližší informace Vám rádi poskytnou pracovníci Centra 
evropského projektování: 

 

Přijďte bezplatně zkonzultovat Váš projektový 

záměr. Nebo nám napište: obchod@cep-rra.cz , či 

zavolejte: 495 582 681. Rádi Vám pomůžeme. 

 

 

 

 

Připravíme Vám projektovou 

žádost a pomůžeme Vám 

s řízením projektu 

Získejte dotaci na projekty 

realizované s polským partnerem 

mailto:obchod@cep-rra.cz
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AKTUALIZACE VÝZEV PROGRAMU 

ROZVOJE VENKOVA ČR V ROCE 

2012 PRO PODZIMNÍ KOLO 

V podzimním kole 

bude dominovat 

opatření III. 1.3. 

Podpora cestovního ruchu. Toto opatření je určeno 

na vybudování rekreační infrastruktury a rekreačních 

zařízení. Podporováno bude také zajištění služeb pro 

pěší turistiku, vodáctví a lyžování (s výjimkou vleků a 

lanovek), budování a značení pěších tras, vinařských 

stezek v obci do 2 000 obyvatel. 

Dále bylo do programu zařazeno opatření I. 1.2. Inves-

tice do lesů, které je zaměřeno na investice ke zlep-

šení lesnické techniky, pořízení strojů a zařízení pro 

budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, 

hrazení bystřin, zařízení pro turistiku a strojů a zařízení 

sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a 

prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. 

 

V opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové stra-

tegie lze podporu získat na projekty, které jsou  

v souladu se schváleným Strategickým plánem Leader 

místní akční skupiny a stanovenými podmínkami opat-

ření Programu rozvoje venkova. 

 

VYHLÁŠENÍ VÝZEV – 13. ŘÍJEN 2012 

Informace na www.cep-rra.cz/dotacni-

management/nabídkadotací   

 

I.1.2. Investice do lesů 

I.1.4.  Pozemkové úpravy 

I.3.4.  Využívání poradenských služeb 

II.2.4.  Obnova lesního potenciálu po kalami- 

             tách a podpora společenských funkcí  

      lesů 

III.1.3.  Podpora cestovního ruchu 

III.4.1. Získání dovedností, animace a provádění 

IV.1.2.  Realizace místní rozvojové strategie 

IV.2.1.  Realizace projektů spolupráce 

 

V případě, že máte zájem o bližší informace 

k jednotlivým opatřením, či již máte záměr do některé-

ho z opatření připraven, tak nás neváhejte kontaktovat 

či si sjednat konzultaci s naším projektovým manaže-

rem, který přijatelnost záměru do programu posoudí či 

Vám pomůže se zpracováním žádosti o dotaci 

k projektu.  

 

kontakt: obchod@cep-rra.cz 

________________________________________ 

 

EDUCA III 

ZÍSKEJTE 

PENÍZE NA SPECIFICKÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Počátek příjmu žádostí: 3. 9. 2012 

Ukončení příjmu žádostí: 14. listopadu 2012 ve 12 

hod. (Vyhlašovatel výzvy si vyhrazuje právo předčasně 

ukončit příjem registračních žádostí v případě, kdy 

finanční objem podaných žádostí významně přesáhne 

částku plánované alokace na tuto výzvu a to bez 

předchozího upozornění.) 

Podporované aktivity: 

- další profesní vzdělávání zaměstnanců 
podporované zaměstnavateli  

 vzdělávání zaměstnanců zaměřené na 
prohloubení, rozšíření, zvýšení, 
obnovení nebo udržení kvalifikace  

 získávání klíčových dovedností 
zvyšujících udržitelnost zaměstnání v 
podniku žadatele  

- aplikování všech forem vzdělávání 
zaměstnanců dle specifických potřeb 
zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na 
konkrétní práci/pracovní pozici  

- tvorba podnikových vzdělávacích programů pro 
zaměstnance (pouze jako doplňková aktivita) 

- příprava podnikových lektorů (obecné 
vzdělávání do 20% rozpočtu) 

 

 
 

Kontakt:obchod@cep-rra.cz    

http://www.cep-rra.cz/dotacni-management/nabídkadotací
http://www.cep-rra.cz/dotacni-management/nabídkadotací
mailto:obchod@cep-rra.cz
mailto:obchod@cep-rra.cz
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INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 8. srpna 2012 jedenáctou výzvu pro oblast intervence 3.2 Služby 

v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2b Systémová opatření 

v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního vyloučení osob znevýhodněných jejich zdra-

votním stavem nebo věkem. 

Cílem výzvy je posílení oblasti prevence zdravotních rizik modernizací infrastruktury, která umožní účinné předcházení 

a sanaci zdravotních rizik a minimalizaci následků nemocí a úrazů, jejíž součástí musí být aktivity účelně a cíleně indu-

kující změny stereotypů chování populace ve prospěch zdravého životního stylu a snižování škodlivých návyků. 

 Oprávnění žadatelé/příjemci: 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) 

 Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR - Státní zdravotní ústav (dále jen PO MZ ČR 

(SZÚ) a Zdravotní ústavy  (dále jen ZÚ) 

Datum ukončení příjmu žádostí je 8. 10. 2012 

 

Dne 7. 8. 2012 byla ukončena soutěž s novým webem Centra evropského projektování o zajímavé ceny.  

Níže zveřejňujeme seznam výherců: 

1. cena: dárkový poukaz – jednodenní perma-

nentka na lyžování ve Skiareálu STOH pro 

sezónu 2012/2013. 

Cenu získala: Petra Petrovická 

2. cena: poukaz na jednodenní vybrané ško-

lení pořádané Centrem evropského projekto-

vání, a.s. 

Cenu získala: Veronika Tomková 

3. cena: poukaz na jednodenní vybrané škole-

ní pořádané Centrem evropského projektová-

ní, a.s. 

Cenu získala: Magda Doležalová 

 

Výhercům blahopřejeme 

Výherci soutěže s novými webovými stránkami CEP 
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Veřejné zakázky dle zákona 

5. 9. 2012, Praha – začátečníci 

13. 9. 2012, Praha - pokročilí 

Seznámíme účastníky se změnami novely zákona o veřejných zakázkách, prakticky procvičíme způsoby aplikace 

požadavků do praxe, poskytneme doporučení a náměty pro zvládnutí všech novinek v zákoně. 

Finanční řízení projektů 

4. 10. 2012, Praha 

18. 10. 2012 Hradec Králové 

Připravujete nebo řídíte projekty? Účtujete v projektech? Zpracováváte žádosti o platbu? Představíme Vám jak 

správně projekt řídit po finanční stránce. Jak připravit rozpočet. Jaké druhy výdajů můžete zahrnout do projektu. 

Jaké jsou pravidla účtování v projektech. Jak se vyvarovat vracení dotace a sankcím. Co je v projektech nejčastěji 

kontrolováno, jaké jsou časté chyby. Máme pro Vás připraveny příklady na praktické procvičení probírané látky. 

Veřejné zakázky z pohledu dodavatele 

16. 10. 2012 Praha 

Kurz je určen pro uchazeče účastnící se veřejných zakázek, podnikatele, zaměstnance zpracovávající nabídky do 

veřejných soutěží. Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami novely zákona o veřejných zakázkách, prakticky 

procvičit způsoby aplikace požadavků do praxe, poskytnout doporučení a náměty pro zvládnutí všech novinek 

v zákoně.  

Veřejné zakázky dle zákona 

16. 10. 2012 Hradec Králové – odpolední seminář 

Cílem kurzu je seznámit účastníky se změnami novely zákona o veřejných zakázkách, prakticky procvičit způsoby 

aplikace požadavků do praxe, poskytnout doporučení a náměty pro zvládnutí všech novinek v zákoně. 

 

Registrace na semináře 

Na Vámi zvolený seminář se můžete registrovat na webových stránkách www.cep-rra.cz , kde naleznete i 

přehled všech našich aktuálně vypsaných seminářů. 

 

Nabídka kurzů Centra evropského 

projektování  ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2012 

http://www.cep-rra.cz/
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Potřebujete proškolit své zaměstnance? 
Nemáte čas jezdit za školeními do Prahy nebo Hradce Králové? 

 

 

 

• VYTVOŘÍME VÁM ŠKOLENÍ NA MÍRU 

1. Máte speciální požadavky na obsah školení, či na zaměření na Vaše 
zaměstnance? 

• VŠE PRO VÁS ZAŘÍDÍME A ŠKOLENÍ ZORGANIZUJEME 

2. Definujte si čas a místo školení 

• ZAJISTÍME PRO VÁS LEKTORA 

3. Definujte si obsah školení 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
•Pro začátečníky→Pro pokročilé  → Praktické procvičení, vzorová dokumentace → Změny v novele zákona → 
Veřejné zakázky malého rozsahu → Zakázky v dotacích → Veřejné zakázky z pohledu dodavatele  

DOTAČNÍ MANAGEMENT 
•Příprava žádostí o dotace – různé dotační tituly → Řízení dotačních projektů → Aktuální dotační možnosti → 
Monitorovací zprávy, žádosti o platbu → Udržitelnost projektu  

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 
•Jak správně řídit projekt?  → Příprava na certifikaci projektových manažerů dle IPMA 

•Řízení projektů z pohledu TDI 

FINANČNÍ ŘÍZENÍ 
•Řízení projektů z pohledu financí → Rozpočet projektu → Cash-flow projektu → Účetnictví v projektu → Veřejná 
podpora v projektech → Finanční udržitelnost  → Projekty generující příjmy 

PRÁCE NA PC, KANCELÁŘSKÉ PROGRAMY 
•MS Word – začátečníci, pokročilí 

•MS Excel – začátečníci, pokročilí 

•MS Powerpoint – začátečníci, pokročilí 

•MS Outlook – začátečníci, pokročilí 

REGIONÁLNÍ ROZVOJ, INOVACE 
•Tvorba tématických koncepcí a analýz → Teorie inovací strategické plánování → Participační metody a zapojení 
veřejnosti → Efektivizace procesů → Zpracování průzkumů 

ŠKOLENÍ NA MÍRU 
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Obnova vozového 

parku trolejbusů 

 

V Hradci Králové se v ulicích města již před 

časem začaly v hojné míře objevovat pohádkové by-

tosti. Nejedná se o jejich sraz v krajské metropoli, ale o 

názvy jednotlivých nových trolejbusů, kterými se začal 

vybavovat místní dopravní podnik. Názvy pohádkových 

postav jsou inspirovány knihou hradecké spisovatelky 

a ilustrátorky Marty Pohnerové. 

Dopravní podnik města Hradec Králové je 

úspěšným žadatelem o grant z Operačního programu 

NUTS II SV, prioritní osa 2.1 Rozvoj dopravní infra-

struktury. Do dnešního dne proběhly již 3 etapy dodá-

vek kloubových i krátkých verzí těchto ekologických 

dopravních prostředků. Celkem jezdí v Hradci Králové 

12 nových trolejbusů délky 12 metrů a 11 trolejbusů o 

délce 19 m. Projekt počítá s celkem pěti etapami, kro-

mě již zmíněných třech etap další dvě etapy jsou plá-

novány na druhou polovinu roku 2012 (celkem 6 ks 

sólo vozů o délce 12 metrů) a na první polovinu roku 

2013 (2 ks kloubových trolejbusů o délce 19 m).  

Celkem tak z dotace získá město Hradec Králové 31 

nových trolejbusů. Hradeckou zvláštností jsou i dva  

trolejbusy s pomocným dieselagregátem pro jízdu 
mimo trolejové vedení. První kombinovaný trolej-

bus se v Hradci Králové objevil v roce 1994 a 

sloužil až do roku 2000. Nové kombinované trolej-

busy budou schopny nahradit případný výpadek 

el. proudu na kterékoliv lince v Hradci Králové. Na 

základě statistiky najezdí nové vozy ročně více 

než 30 000 km. 

Celková hodnota projektu je 400 201 440 

Kč, celková hodnota dotace RR je 120 000 000 

Kč. Centrum evropského projektování se podílí na 

realizaci projektu především administrativní pod-

porou vyplývající z Pokynů pro žadatele. Zpraco-

valo žádost o dotaci, připravuje monitorovací 

zprávy, žádosti o platbu, oznámení o změně a 

poskytuje rozsáhlou poradenskou činnost. 

 Před spuštěním do ostrého provozu muse-

jí všechny trolejbusy projít požadovanými revize-

mi, typovými zkouškami a zkouškami se zátěží. 

Vzhledem k tomu, že trolejbusy jsou drážními 

vozidly, je nutné i schvalování Drážním úřadem. 

Nové vozy přinášejí do královéhradecké MHD 

zvýšení bezpečnosti, zlepšují jízdní komfort a 

představují také nižší zátěž pro životní prostředí. 

Nižší hlučnost vozidel, moderní design interiéru a 

exteriéru vozidel přispívají ke zvýšení jízdního 

komfortu a bezpečnosti vozidel dopravního podni-

ku.  
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Program rozvoje venkova  ČR - Podzimní kolo 

13. 10. 2012 - 23. 10. 2012 

Název dotačního titulu 
III. 1.3. Podpora cestovního ruchu a) pěší trasy, vinařské stezky a 

hippostezky  

Zaměření dotačního titulu 
Dotace je určena na budování pěších a lyžařských tras a stezek, hippostezek, vinař-

ských stezek a dalších tematických stezek mimo území lesů. 

Oprávnění žadatelé 

Nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, FO a PO podni-

kající v zemědělské výrobě, FO a PO podnikající v oblasti cestovního ruchu s kratší 

než dvouletou historií v této oblasti. 

Výše dotace 90 % z výdajů projektu (50 000 Kč - 1 500 000 Kč) 

Název dotačního titulu III. 1.3. Podpora cestovního ruchu b) ubytování, sport 

Zaměření dotačního titulu 

V rámci záměru je podporována zejména výstavba, modernizace, rekonstrukce či pře-

stavba malokapacitních ubytovacích zařízení sloužící pro přechodné ubytování, stra-

vovací zařízení, půjčovna sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní využití. 

Oprávnění žadatelé 
FO a PO podnikající v zemědělské výrobě, FO a PO podnikající v oblasti cestovního 

ruchu s kratší než dvouletou historií v této oblasti. 

Výše dotace 40 - 60 % z výdajů projektu (50 000 Kč - 10 000 000 Kč) 

Název dotačního titulu I. 1.2. a) Investice do lesů - pořízení strojů 

Zaměření dotačního titulu 

Stroje a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, 

hrazení bystřin, retenčních nádrží, stroje a zařízení pro obnovu, výchovu a těžbu les-

ních porostů, na výrobu materiálu pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní 

zpracování dříví ekologickými technologiemi, včetně zpracování potěžebních zbytků 

Oprávnění žadatelé 

Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, 

hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s 

právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. Podmínka 3ha. 

Výše dotace De miniminis, 50 % dotace 

Název dotačního titulu I. 1.2.b) Investice do lesů - technické vybavení provozoven 

Zaměření dotačního titulu 

Pořízení a modernizace technologií, které umožní zpracování lesnických produktů a 

využití zůstatkové biomasy z lesní nebo dřevařské výroby pro energetické a jiné účely, 

vybudování nebo modernizace malokapacitních venkovských provozů, které budou 

produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty 
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Oprávnění žadatelé 

Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které 

splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, tzn., mají méně než 10 za-

městnanců a jejich roční obrat nebo bilanční suma je nižší než 2 mil. € 

Výše dotace De miniminis, 50 % dotace 

Název dotačního titulu I. 1.2.c) Investice do lesů - lesnická infrastruktura 

Zaměření dotačního titulu 

a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, 

včetně souvisejících objektů;  

 

b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní 

režim v lesích, včetně souvisejících objektů a retenčních vodních nádrží v lesích 

Oprávnění žadatelé 

Fyzická nebo právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou, obec nebo její svazky, 

hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení s 

právní subjektivitou, nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejích svazků. 

Výše dotace ZV 10 000 Kč - 6 mil. Kč, až 100 % dotace 

Název dotačního titulu 
II. 2.4.2. Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora spole-

čenských funkcí lesů - neproduktivní investice v lesích 

Zaměření dotačního titulu 

Zvyšování společenské hodnoty lesů, jednorázový příspěvek na neproduktivní investice v lesích 

na podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvní-

ků. 

Oprávnění žadatelé 
Vlastník nebo nájemce pozemku určeného k plnění funkcí lesa, sdružení s právní subjektivitou 

vlastníků nebo nájemců pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Výše dotace ZV 10 000 Kč - 2 mil. Kč, až 100 % dotace 

 

KONTAKTNÍ OSOBA:   

Ing. Kateřina Balážiková   

balazikova@cep-rra.cz  

 

 

 

 

 

mailto:balazikova@cep-rra.cz
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Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo ke dni 

24. září 2012 prostřednictvím SFŽP ČR 42. výzvu pro 

podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Ope-

račního programu Životní prostředí na individuální pro-

jekty v prioritní ose 6. Žádosti o podporu v rámci prio-

ritní osy 6 jsou přijímány do 23. listopadu 2012. 

Výzvy jsou vyhlášeny v těchto oblastech: 

Oblast podpory 6.1 – Implementace a péče 

o území soustavy Natura 2000 

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat pro-

jekty zaměřené na opatření spojená s implementací 

soustavy Natura 2000 včetně monitoringu zvláště 

chráněných území, vybraných území soustavy Natura 

2000 a stavu populací rostlinných a živočišných druhů. 

Objem prací realizovaných svépomocí nesmí přesáh-

nout limit ve výši 200 tis. Kč na projekt. 

Oblast podpory 6.2 – Podpora biodiverzity 

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat pro-

jekty zaměřené na opatření k uchování a zvyšování 

početnosti druhů, především prostřednictvím záchrany 

druhů a ekosystémů a vytváření vhodných podmínek 

pro jejich další existenci, zajišťování péče o chráněná 

území včetně evropsky významných lokalit a ptačích 

oblastí a vyhodnocování výsledků péče s využitím zá-

sad ekosystémového přístupu při ochraně biodiverzity. 

Toto opatření podporuje minimalizaci a předcházení 

škodám způsobeným silně a kriticky ohroženými chrá-

něnými druhy živočichů apod. 

Oblast podpory 6.3 – Obnova krajinných 

struktur  

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat pro-

jekty zaměřené na realizaci opatření navržených v 

rámci schválených komplexních pozemkových úprav 

například na výsadbu zeleně v krajině a ochranu půdy, 

přípravu a realizaci prvků územních systémů ekologic-

ké stability. Dále bude v rámci této výzvy podporováno 

 

zakládání a obnova krajinných prvků (výsadba a obno-

va remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů atd.), 

břehových porostů a historických krajinných struktur 

(vč. polních cest a ošetření stromů ve významných 

alejích), péče o památné stromy, opatření k zachování 

a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve 

zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 

2000. 

Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodní-

ho režimu krajiny  

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat pro-

jekty zaměřené na realizaci opatření příznivých z hle-

diska krajinné a ekosystémové diverzity vedoucí ke 

zvyšování retenční schopnosti krajiny, ochraně a 

obnově přirozených odtokových poměrů a k omezování 

vzniku rizikových situací, zejména povodní. Jedná se 

např. o podporu přirozených rozlivů v nivních plochách, 

opatření ke zlepšení morfologie vodních složek krajiny 

(dle Rámcové směrnice o vodách), budování a obnovu 

retenčních a akumulačních prostor, které neslouží k 

chovu ryb apod. 

Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace 

urbanizované krajiny  

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat pro-

jekty zaměřené na zakládání a revitalizaci významné 

sídelní zeleně s preferencí druhové skladby posilující 

diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel sídel 

(zejména dětí a mládeže) k přírodě: podpora je zamě-

řena na obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním pro-

středí, individuální zakládání a obnovu parků a další 

trvalé nelesní zeleně na plochách vymezených v 

územně plánovací dokumentaci, stromořadí a význam-

ných skupin stromů uvnitř sídel, hřbitovů, městských a 

obecních lesoparků, školních zahrad a komponova-

ných krajinných areálů. Současně bude podpora 

v rámci této priority zaměřena k obnově a rozvoji 

funkčních ploch sídelní zeleně zlepšujících kvalitu živo-

ta člověka v urbanizované krajině apod. 

Operační program 

Životní prostředí 
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Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a 

skalních zřícení, monitorování geofaktorů 

a následků hornické činnosti a hodnocení 

neobnovitelných přírodních zdrojů včetně 

zdrojů podzemních vod  

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat pro-

jekty zaměřené na stabilizaci nebo sanaci sesuvů a 

skalních masivů, které bezprostředně nebo v krátkém 

časovém horizontu svými negativními projevy a ná-

sledky ohrožují především životy, zdraví a majetek 

občanů a infrastrukturu sídel. Dále bude podporován 

monitoring zaměřený na kontrolu účinnosti nápravných 

opatření, přehodnocení celkových kapacit zásob pod-

zemních vod využívaných i nevyužívaných, vyhledání a 

realizaci nových zdrojů pro zásobování obyvatelstva, 

apod.  

Oprávnění žadatelé:   

města, obce včetně jejich příspěvkových organizací, 

svazky obcí, kraje a jejich příspěvkové organizace, ČR 

- státní organizace, občanská sdružení, o.p.s., podnika-

telské subjekty. Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, 

způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým 

dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem 

OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. 

 

 

Kontakt: obchod@cep-rra.cz  

 

 

 

V rámci projektu Posílení 

absorpční a administrativní 

kapacity spolufinancovaného 

z Regionálního operačního programu NUTS II Severo-

východ si Vás dovolujeme pozvat na seminář: 

Veřejné zakázky pro začátečníky 
Účastníci semináře se seznámí se základ-

ní problematikou organizování veřejných zakázek 

v rámci projektů realizovaných z ROP NUTS II SV, 

získají informace o celém procesu výběrových řízení a 

budou informováni o zásadních změnách v zákoně o 

veřejných zakázkách po novele účinné od 1. 4. 2012. 

Součástí semináře budou i workshopy pro praktický 

nácvik pozice organizátora celého výběrového řízení. 

Termíny a místa konání: 

 11. 10. 2012 – Pardubice, Dům techniky 

 18. 10. 2012 – Liberec, Krajský úřad Libe-

reckého kraje 

 24. 10. 2012 – Hradec Králové, Hotel Grand 

Jednotlivé semináře budou otevřeny, pokud bude v 

systému registrováno alespoň 12 zájemců o daný se-

minář. 

Zveme Vás také na navazující seminář pro pokročilé 

s názvem Veřejné zakázky s ÚOHS, který se bude 

konat začátkem listopadu 2012. Obsahem semináře 

bude novela zákona o veřejných zakázkách z pohledu 

ÚOHS. Aktuální informace o termínu tohoto semináře 

naleznete na webových stránkách projektu PAAK zde. 

 

Projekt PAAK je spolufinancován Evropskou unií  

z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

 

 

 

Registrujte se na seminář Veřejné 

zakázky pro začátečníky 

Obsahuje některý z vašich projektových 

záměrů výše uvedené informace? Pak 

neváhejte a kontaktujte nás. Nabízíme 

Vám kompletní zpracování žádosti včet-

ně relevantních příloh, poradenství říze-

ní projektu v realizační fázi, zpracování 

výběrových řízení na klíč včetně dopro-

vodných služeb. Prvotní konzultace 

jsou zdarma. 

 

mailto:obchod@cep-rra.cz
http://old.cep-rra.cz/paak/?page=pripravovane-seminare
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Všechna opatření, na něž budou v rámci čtrnáctého 

kola Žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na 

podporu projektů, u nichž se předpokládá, že svým 

dílem přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybář-

ského odvětví.  

V rámci čtrnáctého kola Operačního programu Rybář-

ství 2007 – 2013 budou moci žadatelé zasílat Žádosti o 

dotace na projekty v opatření: 

 

3.1. Společné činnosti, záměr a) Zdokona-

lení odbornosti pracovníků v odvětví ry-

bářství 

– příjemci dotace mohou být vzdělávací subjekty a 

výzkumný ústav se zaměřením na rybářství, Rybářské 

sdružení ČR a rybářské svazy. 

 

3.1. Společné činnosti, záměr b) Podpora 

spolupráce mezi vědeckými ústavy, od-

borným školstvím a hospodářskými sub-

jekty v odvětví rybářství 

 - příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, 

jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko, 

vzdělávací subjekty a školní podniky v odvětví rybářství 

a výzkumné ústavy se zaměřením na rybářství. 

 

3.1. Společné činnosti, záměr c) studie 

proveditelnosti partnerství se třetími ze-

měmi v odvětví rybářství  

– příjemci dotace mohou být vzdělávací subjekty (pou-

ze právnické osoby), školní podnik, výzkumné ústavy, 

Rybářské sdružení ČR, rybářské svazy. 

 

3.4. Pilotní projekty záměr a) testování 

inovačních technologií za podmínek blíz-

kých výrobním podmínkám s cílem získat 

technické nebo ekonomické poznatky o 

nových technologiích  

- příjemci dotace mohou být fyzické i právnické osoby, 

jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Do-

tace může být rovněž poskytnuta rybářským svazům. 

 

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje všechny žadate-

le, kteří hodlají ve 14. kole OP Rybářství zaregistrovat 

své Žádosti o dotace, aby všem částem Pravidel, kte-

rými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z 

OP Rybářství 2007 – 2013, věnovali zvýšenou pozor-

nost. Ve všech částech Pravidel došlo k podstatným 

změnám, především s přihlédnutím k plně elektronic-

kému způsobu příjmu Žádostí o dotaci u těchto opatře-

ní a legislativním změnám v oblasti zadávání zakázek. 

Pravidla pro poskytování dotací na výše uvedená opat-

ření a záměry byla dne 31. 7. 2012 schválena poradou 

ministra a následující den podepsána. 

 

Příjem Žádostí o dotaci pro výše uvedená opatření 

bude probíhat od 2. 10. 2012 od 9 hodin, kdy bude 

žadatelům umožněno zasílat elektronicky podepsané 

Žádosti o dotace s přílohami přes Portál farmáře na 

příslušný RO SZIF. 

 

Příjem žádostí končí 15. 10. 2012 ve 13 hodin. 

 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické po-

době na internetové adrese Ministerstva zemědělství 

www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační 

program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního 

zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci 

Operační program Rybářství. 

 

Žádost o dotaci z OP Rybářství 2007 – 2013 (včetně 

instruktážního listu) na otevíraná opatření a záměry 

bude zveřejněna na Portálu farmáře SZIF od 18. 9. 

2012. 

 

KONTAKTNÍ OSOBA: 

Ing. Kateřina Balážiková 

balazikova@cep-rra.cz 

 

14. kolo příjmu Žádostí o  
dotace z OP Rybářství bude 

spuštěno v říjnu 2012 
 

http://www.eagri.cz/
http://www.szif.cz/
mailto:balazikova@cep-rra.cz
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Školení projektového řízení 

V rámci školení 10 zaměstnanců na pozicích referent 

získá znalosti a dovednosti k přípravě implementaci 

projektového řízení do městského úřadu.  

Školení komunikačních a prezentačních dovedností 

Toto školení bylo do projektu začleněno na základě 

požadavků zaměstnanců i jejich vedoucích. Obsahem 

je asertivita a schopnost sebeprezentace, komunikace 

v obtížných situacích.  

Školení práva a legislativy 

Obsahem školení pro personalistku a mzdovou účetní 

bude zákoník práce a zákon o úřednících  

Vedoucí odborů a zastupitelé definovali své požadavky 

na znalosti práva a legislativy ve vybraných oblastech.  

Školení finančního plánování 

Školení je do projektu zařazeno na základě potřeb pro 

vedoucí odborů a zastupitele, kteří se potřebují umět 

orientovat v ekonomice a finančnictví obcí.  

Školení komunikačních manažerských dovedností 

Školení je nejobsáhlejším školením celého projektu. 

Analýzou vzdělávacích potřeb bylo definováno celkem 

6 konkrétních oblastí řešících vnitrofiremní komunikaci, 

jak vést a řídit porady, komunikaci a time management, 

motivaci zaměstnanců, komunikaci v hodnotících po-

hovorech a umění vedení lidí. 

 

 

 

 

Vzdělávání na městském 

úřadě v Turnově 

 
 Město Turnov realizuje od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2014 

projekt s názvem „Vzdělávání jako prostředek zefektiv-

nění a zkvalitnění přístupu úřadu ke klientům“, reg. 

číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/69.00048. Projekt je rea-

lizován v rámci výzvy č. 69 v Operačním programu 

lidské zdroje a zaměstnanost. 

Projekt má regionální charakter a je zaměřen na vzdě-

lávání zaměstnanců Města Turnov zařazených do 

městského úřadu a na vzdělávání vybraných zastupite-

lů města Turnov. Jeho cílem je osvojení znalostí a 

získání dovedností, které úředníci a zastupitelé využijí 

ke zkvalitnění a zefektivnění svého pracovního výkonu. 

Do vzdělávacích aktivit bude zapojeno 71 zaměstnan-

ců úřadu, z toho 14 vedoucích odborů a 3 zastupitelé – 

starostka a 2 místostarostové. 

Celý projekt je rozdělen do několika klíčových 

aktivit 

- Školení projektového řízení 

- Školení komunikačních a prezentačních do-

vedností 

- Školení práva a legislativy 

- Školení finančního plánování 

- Školení komunikačních manažerských doved-

ností 
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OZNAMUJE 

Dotační programy a plán výzev v jednotlivých oblastech 

pro rok 2013 

Termín vyhlášení výzvy Oblast Administrátor 

12. 11. 2012 – 20. 12. 2012 Volnočasové aktivity 

 
Mgr. Komorová Dana 
tel. 495 817 273 
 

12. 11. 2012 – 20. 12. 2012 Tělovýchova a sport 

 
Bc. Knotek Ondřej 
tel. 495 817 259 
 

03. 12. 2012 – 15. 02. 2013 Kultura a památková péče 

 
Mazurová Andrea 
tel. 495 817 497 
 

02. 01. 2013 – 04. 02. 2013 Regionální rozvoj  

 
Ing. Vilímová Kateřina  
tel. 495 817 261 
 

02. 01. 2013 – 01. 02. 2013 Cestovní ruch 

 
Ing. Holda Marcela 
tel. 495 817 429 
 

14. 01. 2013 – 21. 02. 2013 Vzdělávání 

 
Mgr. Komorová Dana 
tel. 495 817 273 
 

14. 01. 2013 – 21. 02. 2013 Prevence rizikového chování 

 
Bc. Knotek Ondřej 
tel. 495 817 259 
 

01. 02. 2013 – 08. 03. 2013 Životní prostředí a zemědělství 

 
Ing. Holda Marcela 
tel. 495 817 429 
 

 

Podmínky jednotlivých dotačních programů jsou zveřejněny na dotačním portále Královéhradeckého 

kraje cca 60 dnů před začátkem výzvy. Dotační portál najdete na adrese 

 http://dotace.kr-kralovehradecky.cz 

 

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
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Kultura a památková péče:  

03. 12. 2012 – 15. 02. 2013 

 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit 

Program je zaměřen na podporu kulturních projektů, které mají v našem kraji svou tradici, ale i projek-

tů nových či méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění v regionu, zejména z oblasti 

divadla, hudby, výtvarných či filmových projektů, tradiční lidové kultury a folkloru, výstavní a další pro-

gramy muzeí a galerií. 

 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 

Obnova kulturních památek a objektů umístěných v památkové rezervaci (PR), památkové zóně (PZ) 
nebo v památkovém ochranném pásmu (OP) na území Královéhradeckého kraje. 
 

 Obnova historických varhan 

Program je zaměřen na odbornou obnovu varhan, které se nacházejí na území Královéhradeckého 

kraje a které mají historickou a uměleckou hodnotu. Podpora se vztahuje na všechny historické var-

hany bez rozdílu, zda se jedná o kulturní památku či nikoliv. 

 

Volnočasové aktivity, tělovýchova a sport:  

12. 11. 2012 – 20. 12. 2012 

 Podpora celoroční činnosti místních organizací: 

 Akce pro děti a mládež ve volném čase: 

 Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže s regionální působností: 

 Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeži s regionální působnosti: 

 Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže: 

 Pořádání významných sportovních akcí mládeže: 

 Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí typu "sport pro všechny": 

 Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou spor-

tovní činností: 

 Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evrop-

ských a celosvětových soutěžích: 

 Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením: 

 Vzdělávání trenérů a rozhodčích: 

 Podpora vrcholového a výkonnostního sportu: 
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Dotační řízení na podporu projektů 

v oblasti literatury - vydávání neperiodic-

kých publikací 

 

1. Podpora vydávání české literatury 

umělecká díla původní české literatury a literatur 

národnostních menšin v tištěné podobě  

2. Podpora vydávání původních i překladových 

děl literární vědy a souvisejících oborů    

3. Podpora vydávání debutů české umělecké 

literatury  

4. Podpora vydávání překladové literatury  

překlady umělecké literatury 

5. Podpora vydávání literárních děl s velmi ná-

ročnou ediční a redakční přípravou z oblasti 

beletrie, literární vědy a souvisejících oborů  

6. Podpora dlouhodobých projektů v oblasti lite-

ratury především vydávání spisů   

7. Podpora vydávání původní české ilustrované 

literatury pro děti a  

8. Podpora vydávání knih v podobě textově ob-

razové –  

 

Dotační řízení na podporu projektů 

v oblasti literatury - vyjma vydávání ne-

periodických publikací 

1. Periodika a sborníky 

Dotační řízení pro vydavatele literárně kulturních 

periodik v tištěné a elektronické podobě, vycházejí-

cích alespoň jeden rok (* min. podmínka první či nul-

té číslo tištěného periodika či funkční elektronická 

podoba časopisu) 

 

2. Literární festivaly, cykly literárních večerů a 

autorských čtení, nadstandardní výstavní projek-

ty, literární či čtenářské kampaně 

Dotace je určena na realizaci uvedených projektů 

v nadstandardní kvalitě a v nadregionálním rozměru 

a významu. 

3. Soutěže, tvůrčí dílny, rezidenční tvůrčí pobyty, 

semináře, sympozia, konference, kongresy, před-

náškové cykly 

Dotace je určena na realizaci uvedených projektů 

v nadstandardní kvalitě a v nadregionálním rozměru a 

významu. 

 

4. Celoroční činnost v oblasti literatury 

Dotace je určena na podporu dokumentační a infor-

mační činnosti v oblasti literatury. 

Jedná se o podporu celoroční kontinuální činnosti 

obecně prospěšných subjektů, které působí v oblasti 

literatury minimálně po dobu dvou let. 

 

kontaktní osoba: Bohumil Fišer 

tel. 257 085 220, 725 071 789,  

e-mail: bohumil.fiser@mkcr.cz  

 

Dotace v oblasti kinematografie a médií 

 

1. Festivaly, přehlídky a výstavy v oblasti kinema-

tografie a médií 

Dotace je určena organizátorům festivalů, přehlídek a 

výstav veřejně prospěšného charakteru zaměřených 

na prezentaci mediální a audiovizuální tvorby. 

 

2. Vzdělávání pro filmové profesionály a studenty 

filmových škol 

Dotace je určena organizátorům seminářů, workshopů 

a školení šířících odborné znalosti z  

oblasti médií, audiovize, kinematografie, filmového 

průmyslu a práv duševního vlastnictví. 

 

3. Odborná periodika a neperiodické publikace 

Dotace je určena vydavatelům periodických i neperio-

dických publikací přispívajících k šíření informací a 

odborných znalostí z mediální a audiovizuální oblasti.  

 

4. Výchova dětí k mediální gramotnosti 

Dotace je určena na podporu projektů zaměřených k 

mediální kultuře a porozumění médiím 

 

5. Projekty propagující českou kinematografii, 

audiovizuální a mediální oblast v zahraničí 

Dotace je určena na podporu projektů propagujících 

českou audiovizuální tvorbu v zahraničí. 

 

 

DOTAČNÍ PROGRAMY 

MINISTERSTVA KULTURY 

mailto:fiserb@mkcr.cz
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Kateřina Besserová –  

e-mail: katerina.besserova@mkcr.cz 

Petráňová – tel. 257 085 386,  

e-mail: lenka.petranova@mkcr.cz 

 

Podpora rozšiřování a přijímání informací 

v jazycích národnostních menšin či v 

převážné míře v jazycích národnostních 

menšin 

Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích 

národnostních menšin se týká: 

 

a/ periodického tisku vydávaného v jazycích ná-

rodnostních menšin či převážné míře v jazycích 

národnostních menšin (dále jen „tisk v jazycích ná-

rodnostních menšin“) 

 

b/ rozhlasového a televizního vysílání v jazycích 

národnostních menšin či převážné míře v jazycích 

národnostních menšin (dále jen „vysílání v jazycích 

národnostních menšin“) 

 

JUDr. Blanka Bartíková  

tel. 257 085 215,  

e-mail blanka.bartikova@mkcr.cz 

 

 

Podpora kulturních aktivit vysílaných do 

zahraničí  

Tematické okruhy: 

1. Projekty z oblasti živého umění a literární projekty 

vysílané do zahraničí. 

2. Projekty z oblasti kulturního dědictví vysílané do 

zahraničí. 

3. Projekty z oblasti současného výtvarného umění, 

architektury a designu vysílané do zahraničí. 

4. Projekty vysílané do zahraničí, obsahově 

zaměřené na významná česká kulturní nebo 

historická výročí.  

 

 

Tvůrčí nebo studijní účely v oblasti ne-

profesionálního umění a tradiční lidové 

kultury 

 
Program je určen pouze fyzickým osobám, které 

se v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové 

kultury podílejí na tvorbě a prezentaci autorských děl, 

vědecké, vzdělávací, pořadatelské a další odborné 

činnosti, nejsou žáky střední školy nebo konzervato-

ře, nejsou studenty vyšší odborné školy nebo vyso-

ké školy. Žadatel o stipendium na studijní účely ne-

smí být v roce podávání žádosti starší 35 let. 

 

Projekty  v  programu  na  podporu  inte-

grace  příslušníků romské  menšiny  v  

roce  2013 

Projekty mohou být zaměřeny na následující 

aktivity: 

 umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, 
knihovny, koncerty, přehlídky, festivaly), 

 kulturně vzdělávací a výchovné aktivity (např. 
semináře, přednášky, besedy), 

 odborné studie rozšiřující poznání a podporu-
jící bádání o romské kultuře, tradicích 
a historii, 

 dokumentace romské kultury, 

 ediční činnost (neperiodické publikace), 

 multietnické kulturní akce (směřující mimo 
jiné např. k potírání negativních projevů ex-
tremismu, rasové a národnostní nesnášenli-
vosti a xenofobie). 

 

 
Mgr. Květoslava Gabrielová,  

e-mail: kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz, 

 tel. 257 085 269. 

 

mailto:katerina.besserova@mkcr.cz
mailto:lenka.petranova@mkcr.cz
mailto:blanka.bartikova@mkcr.cz
mailto:kvetoslava.gabrielova@mkcr.cz
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Cíl programu 

Cílem programu je zvýšit vědeckovýzkumnou spolupráci mezi českými a norskými subjekty ve vybra-

ných oblastech a finančně podpořit tvorbu nových vědeckých znalostí a kvalitních výsledků prostřed-

nictvím bilaterálních vědeckovýzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a experimen-

tálního vývoje. 

Zprostředkovatel programu 

Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor financování me-

zinárodních programů výzkumu a vývoje. Program byl připraven s partnery z Norska – Norskou vý-

zkumnou radou. 

Základní charakteristika programu 

Předpokládá se, že program bude vyhlášen koncem roku 2012, se zahájením poskytování pod-

pory projektům v roce 2013. Program poběží do konce roku 2016. 

Každého projektu se musí zúčastnit alespoň jeden účastník z české strany a alespoň jeden účastník z 

norské strany, účastníky mohou být jak výzkumné organizace, tak malé nebo střední firmy. Součástí 

bilaterálních vědeckovýzkumných projektů budou aktivity zaměřené na podporu mladých výzkumných 

pracovníků/pracovnic . Příjemcem, se kterým bude sjednána smlouva o poskytnutí prostředků Nor-

ských grantů, či v jehož prospěch bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí prostředků Norských grantů, 

bude právnická osoba, fyzická osoba, organizační složka státu nebo její organizační jednotka se síd-

lem v ČR. 

 Projektům základního výzkumu může být poskytnuta podpora až do výše 100% uznaných ná-

kladů 

 projektům aplikovaného výzkumu může být poskytnuta podpora až do výše 50% uznaných 

nákladů  

 projektům experimentálního vývoje v základní výši až do výše 25% uznaných nákladů.  

 

Finanční rozpětí projektů je od 100 000 € do 1 000 000 € ve všech tematických oblastech. 

 

Vybrané tematické oblasti 

Sociální a humanitní vědy 

a. Demografická a společenská transformace 

i. Stárnutí populace, rodinná politika 

ii. Marginalizace a integrace 

FOND NA PODPORU VÝZKUMU - CZ09 RESEARCH 

SUPPORT FUND – NORSKÉ FONDY 

Nadpis 02 
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iii. Sociální nerovnosti a rozdíly 

iv. Migrace a mobilita 

b. Kultura, tradice a identita 

i. Proměny hodnotových struktur a životních priorit společnosti ve 21. Století 

ii. Národní a regionální identita a tradice 

iii. Hmotné a duševní kulturní dědictví 

c. Postoje a chování domácností, jednotlivců a podniků, pokud jde o: 

i. Chápání a oceňování témat životního prostředí a jeho udržitelnosti, včetně posouzení jejich 

významu, a chování vůči němu 

ii. Ekonomické aspekty životního prostředí např. ekonomické hodnocení zdrojů a ekosystémo-

vých služeb, hodnocení ochranných opatření, náklady a přínosy ekologických opatření, hod-

nocení ekologických škod 

iii. Sociální dopady škod na životním prostředí a různá opatření k jejich zmírnění vč. daní a 

omezení, vliv na jednotlivce a domácnosti. 

iv. Ukazatele doplňující nebo nahrazující stávající hlavní ukazatele jako je HDP, popisující lid-

ský blahobyt a udržitelnost životního prostředí. 

 

Životní prostředí 

a. Energie a její zdroje 

i. Alternativní zdroje 

ii. Udržitelnost zdrojů 

b. Klima a globální změny 

i. Klimatické změny a ochrana životního prostředí 

ii. Rizika, extrémy a nevratné změny (schopnost předvídat extrémní klimatické události, škody 

na ekosystémových službách a lidské infrastruktuře, včetně vlivů na ekosystémy a krajinu) 

iii. Zmírňující opatření, jejich náležitosti, náklady, přínosy 

iv. Ukazatele globálních změn 

c. Voda a její ochrana 

i. Reprodukce ryb, populační genetika 

ii. Výživa a krmení ryb 

iii. Inženýrské systémy akvakultury 

iv. Zdraví ryb 

v. Problémy kvality vody a ekologický dopad 

vi. Povrchové studie zatížení vody a sledování kvality sedimentu 

vii. Interakce vody v oblasti přírodní a člověkem upravené krajiny, se zvláštním zaměřením na 

využívání zemědělské půdy 

viii. Čištění odpadních vod a metody šetrné k životnímu prostředí 

d. Ochrana ovzduší 

i. Ochrana kvality ovzduší, zejména v postižených oblastech 

ii. Regionální přístup k ochraně ovzduší 

 

Zdraví 

a. Výživa a bezpečné potraviny 

i. Nové strategie v potravinářské toxikologii 

ii. Chemická bezpečnost potravinářských suplementů/výživových doplňků a jejich certifikace 

iii. Nové kontaminace v lidském potravinovém řetězci 

iv. Kvalita a bezpečnost tepelně zpracovaných potravin 
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v. Biologicky aktivní komponenty z netradičních přírodních zdrojů 

vi. Potraviny s nutričními a zdravotními přínosy 

b. Původ a vývoj nemocí 

i. Neurodegenerativní onemocnění 

ii. Nádorová onemocnění 

iii. Psychické zdraví a jeho poškození 

iv. Zřídka se vyskytující dětská onemocnění 

c. Lidské zdraví a jeho kvalita 

i. Zlepšování kvality života lidí postižených mrtvicí, infarktem, nádorovým a somatickým one-

mocněním 

ii. Stárnutí a s tím spojená onemocnění 

 

 

 

 
 

V rámci realizace projektu Posílení absorpční a 

administrativní kapacity (PAAK) Vás zveme na 

semináře s tématem Řízení projektů ROP SV- 

závěrečná monitorovací zpráva, kontroly a 

udržitelnost. 

Předložením závěrečné monito-

rovací zprávy a proplacením do-

tace Vaše povinnosti vzhledem k 

poskytovateli dotace nekončí! 

 

Cílem seminá-

ře je seznámit 

Vás se závě-

rečnou moni-

torovací zprávou projektu a povinnostmi, které 

Vás čekají v období udržitelnosti. Jaké jsou hlav-

ní podmínky udržitelnosti projektu? Jakým způ-

sobem jsou sledovány příjmy a výdaje projektu? 

Zavázali jste se k vytvoření pracovních míst? 

Poradíme Vám jak je správně vykazovat. Jaké 

můžete očekávat kontroly na projektu, co může 

být předmětem kontrol, jaká nejčastější pochybe-

ní kontrolní orgány nacházejí. Tato a další témata 

budou procvičena v rámci praktických 

workshopů na konkrétních případech. 

Termíny seminářů: 

14. 11. 2012 Liberec 

21. 11. 2012 Pardubice 

28. 11. 2012 Hradec Králové 

 

Seminář je určen pro realizátory projektů fi-

nancovaných z Regionálního operačního pro-

gramu NUTS II Severovýchod. 

Registrace jsou možné elektronicky na webo-

vých stránkách projektu PAAK zde. 

www.cep-rra.cz/paak 

Seminář Řízení projektů ROP 

SV- závěrečná monitorovací 

zpráva, kontroly a udržitelnost 

 

 

KONTAKT: 

obchod@cep-rra.cz 

Nadpis 02 

http://old.cep-rra.cz/paak/?page=seminare-registrace
www.cep-rra.cz/paak
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Ve spolupráci s dodavatelskou firmou byla 

v prostorách firmy natočena 2 DVD na téma „Bez-

pečnost a ochrana zdraví při práci“ a „Správná 

výrobní praxe“.  

Společnost hodnotí projekt velmi kladně. 

Výrazně se posílily manažerské dovednosti členů 

top managementu a zlepšila se i komunikace na 

jednotlivých odděleních a mezi jednotlivými smě-

nami. Na základě poznatků ze školení neustálého 

zlepšování proběhly projekty, díky nimž se podaři-

lo zefektivnit výrobní procesy. Zároveň se podařilo 

identifikovat i nemalé finanční úspory, díky nimž je 

společnost zase o krok blíže ke svému cíli držet 

krok s konkurencí. Proškolení zaměstnanci jsou i 

nadále zaangažování do dalších projektů neustá-

lého zlepšování. 

Společnost pokračuje v započatém trendu i po 

skončení projektu ESF CR, což může výrazně 

přispět k  zlepšení při stanovování strategie spo-

lečnosti a ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.  

Nové výzvy si žádají vzdělané  

zaměstnance 

KRAFT FOODS CR s.r.o. 

 

Realizace projektu 1. 10. 2010 – 30. 9. 2012   

Hlavním cílem projektu bylo udržení a roz-

voje konkurenceschopnosti v oblasti zpracování 

kávy v rámci ČR a EU a rozvoj kvalifikační úrovně 

a kompetencí zaměstnanců provozovny ve Valaš-

ském Meziříčí. 

V průběhu realizace projektu bylo zorgani-

zováno celkem 16 školení, z nichž 9 bylo zamě-

řeno na rozvoj klíčových kompetencí manage-

mentu firmy a vedoucích pracovníku ve výrobě 

(coaching, prezentace, přesvědčivá argumentace, 

leadership, finance pro nefinančníky, angličtina, 

pracovní právo, selfoučink, škola mistrů).  Dále 

proběhla odborná školení na téma neustálého 

zlepšování procesů ve výrobě (six sigma, conti-

nous improvement), školení na prohloubení ICT 

dovedností (MS Excel).  
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KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OZNAMUJE 

Dotační programy a plán výzev v jednotlivých oblastech 

pro rok 2013 

 

Podmínky jednotlivých dotačních programů jsou zveřejněny na dotačním portále Královéhradeckého 

kraje cca 60 dnů před začátkem výzvy. Dotační portál najdete na adrese 

 http://dotace.kr-kralovehradecky.cz 

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2013 

Podpora svazků obcí:  

 Datum zahájení výzvy: 2.1.2013 0:00:00  

 Datum ukončení výzvy: 4.2.2013 23:59:00  

 Datum schválení: 6. 9. 2012  

 Podrobnosti o programu: 13RRD02.pdf 

Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel:  

 Datum zahájení výzvy: 2.1.2013 0:00:00  

 Datum ukončení výzvy: 4.2.2013 23:59:00  

 Datum schválení: 6. 9. 2012  

 Podrobnosti o programu: 13RRD03.pdf 

Propagace cyklobusů v turistických regionech:  

 Datum zahájení výzvy: 2.1.2013 0:00:00  

 Datum ukončení výzvy: 4.2.2013 23:59:00  

 Datum schválení: 6. 9. 2012  

 Podrobnosti o programu: 13RRD06.pdf 

Dotační oblast - Cestovní ruch 2013 

Úprava lyžařských běžeckých tras:  

 Datum zahájení výzvy: 2.1.2013 0:00:00  

 Datum ukončení výzvy: 1.2.2013 23:59:00  

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=23781
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=23782
https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=23783
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx
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 Datum schválení: 6. 9. 2012  

 Podrobnosti o programu: 13CRG01 Úprava lyžařských běžeckých tras.pdf 

Podpora muzeí československého opevnění:  

 Datum zahájení výzvy: 2.1.2013 0:00:00  

 Datum ukončení výzvy: 1. 2. 2013 23:59:00  

 Datum schválení: 6. 9. 2012  

_________________________________________________________________________________ 

VÝZVA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR V RÁMCI  

INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 

 
Výzva č. 13 oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, podporované aktivity 3.2a 

řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních 

sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Celková alokovaná částka činní 

319 300 000 Kč. 

Termín výzvy je od 15. 11. 2012 – 31. 1. 2013 

Podporované aktivity 

Podpora je zaměřena na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických pro-

středků, jejichž výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče.  

Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národních sítí vybraných specializovaných 

pracovišť cerebrovaskulární a kardiovaskulární péče:  

1. Iktová centra 
2. Komplexní kardiovaskulární centra – spolupracující subjekty 
3. Komplexní cerebrovaskulární centra 

 

Oprávnění žadatelé/příjemci 

 Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví (dále jen PO MZ ČR) 

 Organizace zřizované anebo zakládané kraji a obcemi 

 Právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 20/1966 
Sb. anebo zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění 

Podpora bude poskytnuta projektům, které mají převažující dopad pro území regionů soudržnosti (re-

giony NUTS 2) spadajících do cíle „Konvergence“, tj. mimo hlavní město Praha. Maximální výše pod-

pory je 85%.  

Bližší informace najdete na odkazu http://www.mzcr.cz/dokumenty/13vyzva-iop_7001_8.html.  

  

https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/DocumentHandler.ashx?Id=23838
http://www.mzcr.cz/dokumenty/13vyzva-iop_7001_8.html
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Úřad Regionální rady regionu soudržnosti  

Severovýchod 

chystá začátkem prosince 2012 semináře na téma: 

Nejčastější nálezy kontrol a auditů (aneb Jak na veřejné zakázky) 

Budou zde prezentovány i zkušenosti z realizace pilotních projektů PAAK. Tento seminář bude věno-

ván nejčastějším zjištěním při kontrolách veřejných zakázek, zkušenostem z rozhodovací praxe ÚOHS 

a zkušenostem pilotních projektů z kontrol projektů. Prostor bude věnován i souvisejícím dotazům, 

které můžete zaslat zároveň s registrací. 

Akce se bude konat ve všech třech krajích tvořících region soudržnosti Severovýchod: 

4. 12. Hradec Králové 
5. 12. Liberec 
6. 12. Pardubice 

Seminář je určen pro všechny příjemce.  

Máte-li zájem se tohoto semináře zúčastnit, zaregistrujte se na emailové adrese: j.semerad@rada-

severovychod.cz. Do e-mailu uveďte v předmětu město, kde se semináře chcete zúčastnit, do těla 

mailu celé jméno a titul přihlašované osoby či osob, zastupovanou organizaci, kontaktní telefon a e-

mailovou adresu. 

 

 

  



 

  

11 | 12 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje v rámci Integrovaného 

operačního programu 17. výzvu v rámci oblasti podpory Moderniza-

ce a rozvoj systémů tvorby územních politik. 

Podporované aktivity 5.3 b) Podpora tvorby a aktualizace územních 

plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. 

Celková alokovaná částka činní 40.147.059 Kč. 

Příjem žádostí běží od 16. 11. 2012 (o ukončení výzvy bude informováno 20 pracovních dní předem) 

Podporované aktivity 

Podpora je zaměřena na zpracování územních plánů. Projekty podle stavebního zákona a jeho pro-

váděcích předpisů zahrnují: 

• zpracování konceptu územního plánu projektantem, pokud je uloženo; 

• vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve 

svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hledis-

ka vlivů na životní prostředí (SEA) včetně zpracování vyhodnocení důsledků na soustavu 

NATURA 2000; 

• zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání; 

• zpracování návrhu územního plánu pro veřejné projednání 

Oprávnění žadatelé/příjemci 

Obce od 500 obyvatel (včetně), které dále splňují alespoň jednu z následujících podmínek: 

o leží v rozvojové oblasti, rozvojové ose nebo ve specifické oblasti zpřesněné či vyme-

zené v zásadách územního rozvoje kraje, nebo 

o do doby nabytí účinnosti zásad územního rozvoje je jmenovitě uvedena v  „Seznamu 

obcí, které leží v rozvojových oblastech, osách a specifických oblastech republikové-

ho významu“, který je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce, nebo 

o minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavo-

vém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. 1. 1997 zapla-

veny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu, nebo 

o obec musí v územním plánu prověřit rozvojový záměr obsažený v Politice územního 

rozvoje 2008 nebo v územně plánovací dokumentaci kraje.  

o  
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Místo realizace projektu a územní vymezení 

Celé území ČR vyjma území hl. m. Prahy.   

Výše podpory 

Podíl spolufinancování z ERDF: 85 % celkových způsobilých výdajů, 

podíl spolufinancování ze státního rozpočtu: 15 % celkových způsobilých výdajů. 

Minimální přípustná výše celkových výdajů na jeden projekt: není stanovena. 

Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů:  4 000 000 Kč. 

Bližší informace najdete v textu výzvy v příloze nebo na odkazu http://www.strukturalni-

fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c--17-Podpora-tvorby-a-aktualizace. 

 

Příspěvek ze SFDI – státní fond dopravní infrastruktury 

 

SFDI poskytuje finanční příspěvek na: 

- výstavbu cyklistické stezky, 

- údržbu cyklistické stezky. 

 

oprávnění žadatelé – obce a svazky obcí, kteří jsou vlastníky 

příspěvek na vybranou akci je maximálně do výše 65% 

Podávání žádostí do 4. 1. 2013. 

 

Dále SFDI poskytuje finanční příspěvek na: 

A. Akce zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování 

osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 

B. Akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bez-

pečnosti dopravy a zklidnění dopravy. 

ad A) Příspěvek lze poskytnout na akce investičního charakteru týkající se: 

 bezbariérové úpravy chodníků podél autobusových zálivů a vlastních autobusových zálivů lin-

kových spojů, 

 výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků a přechodů pro chodce podél silnic I., II. A III. tříd, 

včetně bezpečnostních prvků na vozovce (např. LED diody u vodorovného dopravního znače-

http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c--17-Podpora-tvorby-a-aktualizace
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy/Vyhlaseni-vyzvy-c--17-Podpora-tvorby-a-aktualizace
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ní, nasvětlení přechodů atd.), ale vždy ve vazbě na bezbariérovou stavební úpravu přechodů 

pro chodce, s přihlédnutím na dopravní význam komunikace, na intenzitu dopravy a s dolože-

ním souhlasu Policie ČR s navrženým řešením, bezbariérové trasy podél silnic I., II. a III. tříd, 

  výstavby, rekonstrukce a úprav chodníků, míst pro přecházení a přechodů pro chodce podél 

místních komunikací I., II. a III. třídy (§6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 

platném znění) ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mo-

bility pro všechny s průměrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/24hodin, 

  nasvětlení přechodů, které splňují požadavky dle vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb., 

  světelného signalizačního zařízení řídícího provoz samostatného přechodu pro chodce. 

 

ad B) Příspěvek lze poskytnout na akce investičního i neinvestičního charakteru týkající se: 

 úprav vjezdu do obce 

směrové vychýlení jízdního pruhu ve směru do obce pomocí středního dělicího ostrůvku (vstupní brá-

ny do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd., 

  zvýšení protismykových vlastností krytu vozovky v nebezpečných úsecích 

bezpečnostní protismykové úpravy povrchů vozovek, 

  úprav směřujících ke zlepšení dopravní situace v místech dopravních nehod 

umístění zvýrazňujícího dopravního značení, instalace dopravních zařízení, svodidel atd., 

  dalších zařízení sloužících ke zvýšení bezpečnosti dopravy a zklidnění dopravy 

zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích - zvýrazňující sloupky obrubníkové odrazky, 

vodící trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky (v souladu s TP 217, II. vydání). 

 

V rámci investiční akce mohou být zařazeny i položky neinvestičního charakteru. 

Příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 70%, celková výše příspěvku max. 10 mil. Kč. 

Oprávnění žadatelé:  

kraj, resp. jeho organizační složka, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje  

obec, resp. její organizační složka, která vykonává správu majetku ve vlastnictví obce. 

Žadatel může podat pro každou oblast jen jednu žádost.  

Akce, zařazené dle věcné orientace do oblasti A, musí tvořit jednu celistvou a propojenou pěší trasu.  

Výjimkou může být výstavba (rekonstrukce) bezbariérových úprav chodníků podél autobusových záli-

vů a vlastních autobusových zálivů linkových spojů v rámci jedné trasy.  

 

Akce, zařazené dle věcné orientace do oblasti B, mohou obsahovat i větší počet samostatných úprav. 

 

Termín pro předložení žádostí - do 4. 1. 2013 
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MMR: Základní obrysy budoucího 
programového 2014-2020 období jsou 

schváleny 
28. 11. 2012:  

Vláda ČR schválila materiál předložený ministerstvem pro místní rozvoj, který představuje základní 

stavební kámen pro příští programové období 2014-2020. Jde o Podklad pro přípravu Dohody o 

partnerství pro programové období – Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky 

pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce („Podklad pro přípravu Dohody“). 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypracovalo obsáhlý „Podklad pro přípravu Dohody“, který vy-

chází z návrhu nařízení EU, evropských strategií, regionálních a národních strategických dokumentů a 

zohledňuje zkušeností z minulých programových období. 

„Na základě praxe z období 2004-2006 a 2007-2013 jsme pro budoucí programové období 2014-2020 

definovali čtyři základní principy,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. „Princip strategic-

kého zaměření a propojování, princip podpory fungujícího trhu, princip podpory kvalitních projektů a 

princip snadnější přípravy a realizace projektů, které mají zajistit účinné a efektivní využívání všech 

fondů EU. 

Pro přípravu Dohody o partnerství a bližší specifikaci zaměření budoucích operačních programů (OP) 

vypracovalo MMR tematické okruhy, které poslouží jako převodník mezi národními rozvojovými priori-

tami a zaměřením jednotlivých OP. Tematické okruhy byly pod gescí nezávislých expertů projednány 

se zástupci resortů, krajů, měst a obcí a dalšími relevantními partnery. Závěry těchto debat byly shrnu-

ty na kulatých stolech, které v uplynulých týdnech proběhly. Schválený „Podklad pro přípravu Dohody“ 

je tak výsledkem společné snahy MMR, partnerů, uznávaných ekonomických expertů a orgánů samo-

správy. 

„Schválení tohoto materiálu je klíčové pro cílenější a efektivnější čerpání podpory z EU v příštím pro-

gramovém období 2014-2020. Účelně vynaložené prostředky tak zlepší kvalitu života občanů a také 

přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR“, říká ministr Kamil Jankovský. 

Dohoda bude obsahovat následující návrh vymezení OP pro Evropský fond regionálního rozvoje, 

Fond soudržnosti a Evropský sociální fond, to jest, pro jednotlivé fondy EU.  

 

V rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“: 

 Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený ministerstvem 

průmyslu a obchodu; 

 Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený ministerstvem školství, mládeže a tě-

lovýchovy; 

 Operační program „Zaměstnanost“ řízený ministerstvem práce a sociálních věcí; 

 Operační program „Doprava“ řízený ministerstvem dopravy; 

 Operační program „Životní prostředí“ řízený ministerstvem životního prostředí; 

 „Integrovaný regionální operační program“ řízený ministerstvem pro místní rozvoj; 

 Operační program „Evropská územní spolupráce ČR – Polsko“ řízený ministerstvem pro míst-

ní rozvoj; 

 Operační program „Praha – pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy; 

 Operační program „Technická pomoc“ řízený ministerstvem pro místní rozvoj. 
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V rámci cíle „Evropská územní spolupráce“: 

 Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou ří-

zený ministerstvem pro místní rozvoj 

 Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou 

koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj; 

 Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou 

koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj; 

 Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou re-

publikou koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj; 

 Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republi-

kou koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj; 

 Operační program nadnárodní spolupráce „Central Europe“ koordinovaný na území České re-

publiky ministerstvem pro místní rozvoj; 

 Operační programy meziregionální spolupráce koordinované na území České republiky minis-

terstvem pro místní rozvoj; 

 

Pro intervence Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova pak Program rozvoje venkova 2014-2020 a pro Ev-

ropský námořní a rybářský fond Program Rybářství 2014-

2020.  

 Oba programy budou v gesci ministerstva zemědělství. 

 

Schválený materiál neobsahuje prioritní osy programů ani samotné návrhy jejich 

struktury. Programy budou rozpracovány řídícími orgány v souladu s příslušnými na-

řízeními EU a metodickými dokumenty MMR. 
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