
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

Národní orgán pro koordinaci

Seminář „Zateplování budov“

Eurocentrum Liberec

8. dubna 2019 v Liberci



Představení Eurocentra

• Jsou to informační místa, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími 
se evropských fondů a dalších témat ve vztahu k EU

• Síť Eurocenter je společný projekt Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Národní orgán 
pro koordinaci, Odbor publicity EU) a Úřadu vlády ČR

• Celkem funguje 13 Eurocenter - v každém krajském městě

Eurocentrum Liberec

Budova KÚ LK Evropský dům, U Jezu 525/4, Liberec, 460 01, 2. patro



Představení Eurocentra Liberec

Poslání Eurocentra

• poskytování informací o EU a ESIF pro širokou i odbornou veřejnost;

• možnost osobního setkání / konzultace /, zodpovídání emailových či telefonických dotazů o 
Evropské unii a ESIF;

• organizace odborných a informačních akcí pro veřejnost 
 konference

 přednášky na školách a soutěže pro středoškoláky – Navrhni projekt a EU4U

 semináře – Energetické úspory, Dotace EU a audity, Veřejné zakázky, k aktuálním výzvám OP…

 přednášky zaměřené na témata ESI fondů

 představování úspěšných realizovaných projektů s fin. podporou EU – Dny otevřených dveří na projektech 

v rámci cyklu „Putování pro projektech“ – Zoo Liberec, Dům přírody Českého ráje, Oblastní galerie Liberec…

• poskytování informačních materiálů a publikací

• a další….



• www.eurocentra.cz
https://liberec.eurocentra.cz

• FB Eurocentrum Liberec  
https://www.facebook.com/EurocentrumLiberec/

• bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200

• internetový portál DotaceEU.cz

http://www.eurocentra.cz/
https://liberec.eurocentra.cz/
https://www.facebook.com/EurocentrumLiberec/


www.DotaceEu.cz



Publikace a informační materiály

• MMR ČR. Bulletin Oko NOKu – čtvrtletník, dostupné online

• MMR ČR. Abeceda fondů, dostupné online

• MMR ČR. Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 v kostce, 
dostupné online

• MMR ČR. Evropské fondy pro malé a střední podniky, dostupné online

• MMR ČR. Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace, dostupné 
online

• MMR ČR. Evropské fondy pro obce, dostupné online 

• a mnohé další…



Poskytování publikací a informačních materiálů
k evropským fondům

Publikace – přehledy dotačních příležitostí:
http://dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Publikace

http://dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Publikace


Odborné publikace a studijní materiály



Priority financování v ČR 2021-2027
www.DotaceEu.cz/Statistiky a analýzy/Publikace



Priority financování v ČR 2021-2027



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!

Mgr. Bc. Alena Beršíková
Koordinátorka komunikačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Liberec 

Odbor publicity EU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

(+420) 731 628 252, alena.bersikova@mmr.cz
Eurocentrum Liberec

U Jezu 525/4 
Liberec, 460 01


