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1. PŘEDSTAVENÍ EUROCENTRA LIBEREC



1. Představení Eurocentra Liberec

• EC 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 a evaluací fondů 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



Poslání Eurocentra Liberec

• 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 

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

 přednášky zaměřené na témata ESI fondů

 semináře – Dotace EU a projektové/finanční řízení, Dotace EU a audity, Veřejné zakázky, k 
aktuálním výzvám OP…

 Dny otevřených dveří v  LK na úspěšných projektech s fin. podporou EU v rámci cyklu „Putování 
pro projektech“ 

Zoo Liberec, Dům přírody Českého ráje, Oblastní galerie Liberec, Zámecký pivovar Frýdlant,

Zámek Sychrov, Muzeum Českého ráje v Turnově a mnohé další…

• poskytování informačních materiálů a publikací  …………….a další….



Činnosti Eurocentra Liberec

 Účast na zajímavých významných akcích v regionu, které se konají v 
místech, kde byly realizovány projekty s fin. odporou z fondů EU

• Stezka s Domem přírody Českého ráje



Činnosti Eurocentra Liberec

 Účast na zajímavých významných akcích v regionu, které se konají v 
místech, kde byly realizovány projekty s fin. podporou z fondů EU

• Noc vědců iQlandia



Činnosti Eurocentra Liberec

 Účast na zajímavých významných akcích v regionu, které se konají v 
místech, kde byly realizovány projekty s fin. podporou z fondů EU

• Společnou cestou Trojzemí

v Hrádku nad Nisou



Činnosti Eurocentra Liberec

 Semináře 

• Napříč operačními programy (aktuální dotační příležitosti OP)

• Série seminářů: Dotace EU a audity, VZ, …. Elektronizace VZ, Projektové/finanční 
řízení apod.

 Konzultace 

• Individuální konzultace v EC

• Veletrhy dotačních příležitostí



Činnosti Eurocentra Liberec

 Přednášky a besedy

• Přednášky na SŠ – ESIF, NP, EU4U

• Besedy pro seniory



Činnosti Eurocentra Liberec

 Putování po úspěšných realizovaných projektech v regionu

• Zoo Liberec

• NNO D.R.A.K.

• Dům přírody Českého ráje

• Oblastní galerie Liberec

• NNO Centrum Kašpar 

• Zámecký pivovar Frýdlant

• Zámek Sychrov

• Muzeum Českého ráje v Turnově



Činnosti Eurocentra Liberec

 Den otevřených dveří v pivovaru Rohozec



Kde získat informace

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

• internetový portál DotaceEU.cz
https://dotaceeu.cz/cs/uvod

• bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200

https://www.facebook.com/eurocentrumliberec
https://dotaceeu.cz/cs/uvod


Poskytování publikací a informačních materiálů
k evropským fondům

https://dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/publikace

https://dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/publikace


2. POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ 

SOUDRŽNOSTI



2. Politika hospodářské a sociální soudržnosti

• Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU je zaměřena na 
podporu celkového harmonického rozvoje regionů v EU. 

• Cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů.

• Dále podporuje harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj ekonomických 
činností, vysokou úroveň zaměstnanosti, rovnost mezi muži a ženami a 
vysokou úroveň ochrany a zlepšování životního prostředí. 

• HSS je též někdy nazývána regionální politikou, strukturální politikou, 
politikou soudržnosti nebo kohezní politikou.



Politika hospodářské a sociální soudržnosti

• PHSS je jedna z nejvýznamnějších politik EU, tvoří 1/3 rozpočtu celé 

EU.  

• 352 miliard EUR pro EU v období 2014 –2020.

→ téměř 24 mld. EUR = 650 miliard Kč pro ČR

• Cíl – zajistit postupné vyrovnávání ekonomických a sociálních rozdílů mezi státy EU 
či regiony pomocí investic do infrastruktury a dalších oblastí.

• Cíle a priority regionální politiky se mění  s vývojem EU a tedy i s každým 
programovým obdobím. Pomoc směřuje především do méně vyspělých regionů se 
sociálními problémy či poškozeným životním prostředím.



Strategické dokumenty 2014-2020

Strategie Evropa 2020 (úroveň EU)

Dohoda o partnerství – zastřešující dokument pro čerpání fin. prostředků z ESIF v ČR

v období 2014-2020 (analýza situace v ČR, potřeby, potenciál, definuje priority…). 
Každý čl. stát si stanoví priority podle svých potřeb v souladu s cíli EK!!

Operační programy základní str. dokument fin. a tech. povahy pro konkrétní tém. 
oblast (např. životní prostředí, doprava, vzdělávání…)

https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695/
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020/dohoda-o-partnerstvi
https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020/operacni-programy


3. EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ 

A INVESTIČNÍ FONDY



3. Evropské strukturální a investiční fondy

• Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky HSS. 

• Jejich prostřednictvím se investují finanční prostředky určené ke snižování 
ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 

• Prostředky z těchto fondů mají zájemci možnost čerpat skrze jednotlivé operační 
programy. 

• Mimo strukturálních a investičních fondů existuje i celá řada dalších specificky 
zaměřených nadnárodních fondů zřizovaných Evropskou unií.



Evropské strukturální a investiční fondy

 Cíle a priority regionální politiky se mění spolu s vývojem EU, a tedy i s každým 
programovým obdobím. 

 Jedno programové období trvá 7 let (2007–2013, 2014–2020, 2021-2027). 

 Cíle regionální politiky si každý členský stát stanovuje podle svých potřeb v souladu 
s tematickými cíli Evropské komise. 

 Pomoc směřuje především do regionů, které jsou hospodářsky méně vyspělé, 
postižené sociálními problémy, či poškozeným životním prostředím.



Evropské strukturální a investiční fondy - ESIF

• Slouží k podpoře hospodářského růstu, ke zlepšení vzdělanosti a snižování 
sociálních nerovností

• Jsou zdrojem financování operačních programů v ČR

EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY

 Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – investiční 

 Evropský sociální fond (ESF) – lidské zdroje, zaměstnanost

 Fond soudržnosti (FS) – životní prostředí

 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

 Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)



Tematické cíle ESIF
celková alokace 23,82 mld.EUR pro ČR 2014-2020



4. OPERAČNÍ PROGRAMY



4. Operační programy 

Operační program

• základní strategický dokument

• finanční a technické povahy

• pro konkrétní tematickou oblast

• zpracovávají členské země EU

• popsány cíle a priority, které chce členská země v dané oblasti dosáhnout

v aktuálním programovacím období

• obsahuje popis typových aktivit, na které je možné čerpat prostředky se ESI fondů

• uveden výčet těch, kteří mohou o finanční prostředky žádat



Operační programy v ČR 2014 - 2020



Operační programy v ČR 2014 - 2020



Operační programy v ČR 2014 - 2020

 OP se dělí na prioritní osy a ty dále na oblasti podpory.

 Oblast podpory (intervence) je nejnižší úroveň zaměření programu.

 Jedná se vlastně o konkrétní opatření popisující přesné aktivity a činnosti, na které lze žádat o finanční
prostředky z fondů EU.

 Na danou oblast podpory vypisuje Řídící orgán tzv. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci.

 Žadatel tudíž musí svůj projekt přizpůsobit podmínkám vybrané Oblasti podpory, což je pro něj konkrétní
dotační titul.

Operační programy 2014-2020

https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/2014-2020/operacni-programy


Operační program - IROP



Operační program – Výzkum, vývoj a vzdělávání



Operační program – Životní prostředí



Operační program – Zaměstnanost  https://www.esfcr.cz/klienti

https://www.esfcr.cz/klienti


Operační programy – tipy a informace

• Veškeré informace na stránkách OP, řídícího 
orgánu

• Info v Abecedě fondů

• ŘO - často se k výzvám pořádají semináře, 
sledovat stránky ŘO, OP

• Nebo Kalendář akcí a výzev na dotaceEU.cz

https://dotaceeu.cz/getmedia/4a37e725-2f85-450d-b95e-eb0208b95e95/Abeceda_aktualizace-2018_fin.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.dotaceeu.cz/cs/uvod


Operační programy – odkazy

OP Doprava https://www.opd.cz/Pages/Home.aspx

IROP https://irop.mmr.cz/cs/

OP PIK https://www.oppik.cz/

OP VVV https://opvvv.msmt.cz/

OP ŽP https://www.opzp.cz/

PRV, OPR http://eagri.cz/public/web/mze/

OPZ https://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

OP TP https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/op-technicka-pomoc/optp-2014-2020

OPP https://www.penizeproprahu.cz/

https://www.opd.cz/Pages/Home.aspx
https://irop.mmr.cz/cs/
https://www.oppik.cz/
https://opvvv.msmt.cz/
https://www.opzp.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/
https://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020
https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/op-technicka-pomoc/optp-2014-2020
https://www.penizeproprahu.cz/


Operační programy – kontakty na regionální pracoviště

Krajská pracoviště zprostředkujících subjektů řídicích orgánů 

• CRR https://www.crr.cz/kontakty/uzemni-pracoviste/uo-irop-liberecky-kraj/

• SFŽP https://www.sfzp.cz/kontakty/krajska-pracoviste/detail/?id=liberecky

• API https://www.agentura-api.org/cs/kontakty/

Sídlí v Evropském domě, U Jezu 525/4, Liberec

• SZIF https://www.szif.cz/cs/szif-ro-hk?portalAction=lpisDetail&lpisID=liberec

https://www.crr.cz/kontakty/uzemni-pracoviste/uo-irop-liberecky-kraj/
https://www.sfzp.cz/kontakty/krajska-pracoviste/detail/?id=liberecky
https://www.agentura-api.org/cs/kontakty/
https://www.szif.cz/cs/szif-ro-hk?portalAction=lpisDetail&lpisID=liberec


Operační programy

Programy přeshraniční spolupráce
• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 

• DÁLE EXISTUJÍ PROGRAMY NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE.



5. CESTA PROJEKTEM



5. Cesta projektem



Cesta projektem

10 kroků k získání dotace
(= nevratný finanční příspěvek poskytnutý na 
konkrétní projekt) 



Cesta projektem

1) Vytvoření podrobného projektového záměru

 na co vlastně peníze potřebujeme

 k čemu je chceme využít

→ projektový záměr

Projekt

 přesně specifikovaný cíl

 logickou strukturu

 na jaké cílové skupiny je zaměřen

 rozpočet

 promyšlené financování projektu



Cesta projektem

2) Nalezení příslušného programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro náš záměr

Dle cíle projektového záměru → vhodný dotační program pro jeho financování.

Programový dokument

 specifikovány podporované oblasti a cíle programu

 přehled typů žadatelů, kteří mohou o podporu požádat

Všechny programové dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách

u jednotlivých řídících orgánů, které daný program vyhlašují.



Cesta projektem



Cesta projektem

3) Podání žádosti o podporu

ŽÁDOST O PODPORU

= klíčový dokument, který rozhodne o tom, zda budeme se svou žádostí úspěšní či nikoli.

Průvodcem při tvorbě žádosti nám budou příručky a metodické pokyny řídicích orgánů, většina je ke stažení z webu. Kromě tištěných a elektronických verzí jsou k dispozici
konzultace s odbornými pracovníky, návodné semináře, atd.

VÝZVA

 Žadatel musí vždy vyčkat na to, zda se pro jeho projektový záměr otevře výzva. https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/vyzvy

 Základní informace, vždy přesně specifikovány podmínky pro předložení žádosti o podporu, na příklad pro které typy podporovaných oblastí je výzva určena, její délka,
typ oprávněných žadatelů, míra podpory, územní zaměření atd.

 V termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotace.

 Každá výzva obsahuje:

 číslo výzvy,

 název programu,

 prioritní osy a oblasti podpory,

 den, datum a hodinu, do kdy nejpozději musí být projektová žádost předložena

 odkaz, kde najít podrobnější informace, adresy a kontakty na odpovědné implementační orgány.

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/vyzvy


Cesta projektem

Výzvy

Součástí výzvy je popis vyhlašované oblasti podpory a přesný výčet oprávněných žadatelů. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná) nebo časově omezená (tzv.
kolová).

VÝZVA PRŮBĚŽNÁ

• „nesoutěžní“, projekty si nekonkurují

• hodnotí se splnění podmínek, které stanovil ŘO

• hodnocení je průběžné (hned nebo ve stanoveném termínu)

• podpora do vyčerpání dané alokace, dle data podání žádosti

VÝZVA KOLOVÁ

• „soutěžní“, projekty si konkurují, porovnávají se mezi sebou

• hodnocení po skončení daného termínu

• podpora se vyplácí dle pořadí od nejlepšího, dle výsledku věcného hodnocení

HARMONOGRAM VÝZEV

 Informace o vyhlašovaných výzvách pro daný rok jsou uvedené v tzv. harmonogramu výzev, který je rovněž dostupný na internetových stránkách řídicích orgánů.

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/vyzvy/harmonogramy-vyzev

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/vyzvy/harmonogramy-vyzev


Cesta projektem



Cesta projektem

MS 2014+

Žádost i se všemi povinnými podklady a přílohami musí být podána do stanoveného termínu prostřednictvím
elektronického systému MS 2014+ (mseu.mssf.cz).

Jednotný monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro programové období 2014–
2020 (MS2014+). 

Účel a vznik systému MS2014+
usnadnit přípravu a podávání žádostí o podporu a realizaci projektů hrazených z evropských dotací. Plně nahrazuje 
tři rozdílné systémy pro žadatele/příjemce z dotačního období 2007–2013.

K čemu MS 2014+ slouží?
žadatelé zadávají své žádosti o evropské dotace z ESIF, po jejich získání je v něm mohou dále spravovat 

administrace jednotlivých operačních programů

https://mseu.mssf.cz/


Cesta projektem



Cesta projektem

ISKP MS 2014+ 

• Informační systém koncového příjemce (ISKP) je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu. 

• Edukační videa pro orientaci a vysvětlení:

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/elektronicka-zadost/edukacni-videa

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/elektronicka-zadost/edukacni-videa


Cesta projektem

4) Posouzení žádosti o podporu

• Podané žádosti o podporu vyhodnocuje řídící orgán nebo jím pověřená instituce
(tzv. zprostředkující subjekt).

• Žádosti se posuzují podle hodnotících kritérií, které jsou součástí výzvy (najdeme je
buď přímo v samotné výzvě, anebo v navazující dokumentaci – například v Příručce
pro žadatele/příjemce).

• V Příručce pro žadatele/příjemce najdeme také informace o průběhu hodnocení
(např. jak dlouho trvá proces hodnocení, jaké podmínky musí být splněny pro
podpoření projektu apod.).



Cesta projektem

5) Realizace projektu

S úspěšným žadatelem je podepsána smlouva

→ stanoví podmínky realizace projektu: 

 pravidla pro výběr dodavatelů,

 povinnou publicitu,

 zásady pro vedení a uchovávání dokladů apod.



Cesta projektem

6) Žádost o platbu
• na řídící orgán nebo zastupující instituci

PLATBY

 proplacení už vydaných výdajů (tzv. ex-post platba)

 poskytnutí prostředků dopředu (tzv. ex-ante platba)

 nebo využití tzv. kombinovaných plateb

Konkrétní podmínky žádostí o platbu stanovuje patřičný řídící orgán.



Cesta projektem

7) Vyhodnocení a vyúčtování
Předkládání žádosti o platbu → prokázat, že výdaje odpovídají podmínkám obsaženým v podepsané
Smlouvě.

• Řídicí orgán zkontroluje, zda jsou nároky oprávněné

 výdaje jsou tzv. způsobilé → platba

 výdaje nezpůsobilé, např. pokud některé doklady nejsou doloženy, případně nejsou doloženy
správně (např. objednávka nesouhlasí s fakturou) → řídící orgán přistoupí ke korekci a nárokovanou
částku zkrátí.

Důležité:

Průběžné pořizování fotografií, prezenčních listin, předávacích protokolů apod., kterými se dokládají
faktury např. za realizovaná školení a semináře.



Cesta projektem

8) Kontrola na místě

 projektovou dokumentaci

 fyzický stav projektu

 finanční stránku atd.

Kontroly - plánované i namátkové.

Kontrola vždy sestaví protokol, který shrne poznatky a opatření, která musíme následně zařídit, jinak nám hrozí sankce.

Je třeba:

• mít veškerou dokumentaci na jednom místě

• pořizovat zápisy z jednání

• uchovávat originály dokumentů a veškerou korespondenci včetně elektronické

• nastavit procesy a kompetence v projektovém týmu

• včas nahlásit řídicímu orgánu všechny změny



Cesta projektem

9) Publicita projektu

Každý příjemce, který získal finanční podporu z fondů EU, musí informovat o této pomoci v souladu

s tzv. povinnou publicitou projektů.

Pevná pravidla - v Příručkách pro žadatele a příjemce.

• projekty menšího rozsahu - plakát o velikosti A3 v místě realizace projektu

• finančně náročnější projekty – v době realizace velkoplošný banner či billboard. Poté pamětní deska.

• Publicita minimálně po dobu udržitelnosti projektu



Cesta projektem

Generátor nástrojů povinné publicity

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1

https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1


Cesta projektem

10) Udržitelnost projektu

• Ode dne proplacení poslední platby

• Udržitelnost projektu i bez dotací po dobu, ke které jsme se uvázali ve
Smlouvě.

• Nejčastější dobou je pět let, u vybraných projektů může jít jen o tři roky.

• Nedodržení → uložení sankce, v krajním případě vrácení části nebo

i celé dotace.

• Udržitelnost projektu vypovídá o kvalitní přípravě celého projektu.

Kvalitní projekt však žije sám od sebe mnohem déle.



6. EVROPSKÉ FONDY V PRAXI



6. Evropské fondy v praxi



S podporou EU fondů se podařilo – více než 100 000 projektů

• snížit roční spotřebu energie v ČR o 15 184 523 GJ (odpovídá roční
spotřebě města s cca 90 000 obyvateli → 2x Jablonec n.N.)

• zajistit pro 90 % základních a 75 % středních škol podporu na
modernizaci učeben a výuky (9 z 10 ZŠ a 3 ze 4 SŠ)

• zrekonstruovat 675 km železničních tratí
(vzdálenost Cheb - Košice) 

• vytvořit 99 656 nových pracovních míst (což je více než počet obyvatel
v Ústí nad Labem)

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-evropske-dotace-pomahaji/zdravotnictvi-ekologicka-doprava-a-inovace


S podporou EU fondů se podařilo

• odstranit 180 hektarů staré ekologické zátěže (tj. 
rozloha 35 Václavských náměstí)

• zrekonstruovat 308 památek

• vybudovat či zrekonstruovat 3 447 km silnic (více
než letecká vzdálenost mezi ČR a Egyptem)



S podporou EU fondů se podařilo

• regenerovat a revitalizovat 1 048 hektarů území (téměř
4krát rozloha Máchova jezera)

• vybudovat či modernizovat 368 pracovišť záchranného
systému

• podpořit 2 199 projektů v oblasti výzkumu, 
technologického vývoje a inovací



EVROPSKÉ FONDY V PRAXI

aneb
Jak pomáhají fondy EU v Libereckém kraji?



Centrum vědeckého vzdělávání Liberec iQlandia
OP Výzkum a vývoj pro inovace, výše dotace EU: 291 965 018 Kč



Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec
OP Výzkum a vývoj pro inovace, výše dotace EU: 627 340 446 Kč



Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec, ROP, 
výše dotace EU: 9 615 459 Kč



Informační systém pro návštěvníky ZOO Liberec, ROP, 
výše dotace EU: 5 100 230 Kč

https://www.zooliberec.cz/User_Files/photos/55558f4ef02a4tygrjpg.jpg


Magnetická rezonance Nemocnice Jablonec n.N., ROP,
výše dotace EU: 39 562 282 Kč



Silnice R 35 Bílý Kostel – Hrádek n.N. 
OPD, výše dotace EU: 1 529 099 000 Kč



Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald OPD, 
výše dotace EU: 558 025 000 Kč



Modernizace ŽST  Česká Lípa 
OPD, výše dotace EU: 921 194 000 Kč



Přeložka silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou 
OPD, výše dotace EU: max. 373 416 000 Kč



Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko

ROP, výše dotace EU: 10 719 361 Kč



Revitalizace zámku Lomnice n.P. 
ROP, výše dotace EU: 44 198 722 Kč



Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového 
a dohlížecího systému, ROP, výše dotace EU: 54 243 099 Kč



Heliport Krajská nemocnice Liberec, 
ROP, výše dotace EU: 29 750 000 Kč



www.mapaprojektu.cz

https://dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/mapa-projektu


7. POZVÁNKY NA SEMINÁŘE A AKCE



7. Pozvánky na semináře a akce

Akce
http://www.dotaceeu.cz/dod

http://www.dotaceeu.cz/dod


Pozvánky na semináře a akce

Dotace EU a PŘ

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/seminare-ec/seminare-projektove-rizeni-podzim-2020/seminar-dotace-eu-a-projektove-rizeni-liberec


Pozvánky na semináře a akce

Dotace EU a FŘ

https://www.dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/seminare-ec/seminare-financni-rizeni-podzim-2020/seminar-dotace-eu-a-financni-rizeni-liberec


Pozvánky na semináře a akce

Roadshow IROP 21-27

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/akce/roadshow-irop-2021/roadshow-irop-liberec-predstaveni-navrhu-irop-(1)


Pozvánka na akce MMR ČR

Otevíráme pro vás běžně nepřístupné prostory projektů podpořených z fondů EU 
napříč Českou republikou. 

Návštěvníky navíc čeká bohatý doprovodný program pro celou rodinu.

DOD na dětském dopravním 
hřišti

Odry 12. 9. 2020

DOD ve Vodním domě a 
Včelím světě

Hulice 19. 9. 2020

DOD v milevském klášteře Milevsko 19. 9. 2020

DOD se záchranáři Jihlava 26. 9. 2020

https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/dod/dod-2020/den-otevrenych-dveri-na-dopravnim-hristi-odry-(1)
https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/dod/dod-2020/den-otevrenych-dveri-ve-vodnim-dome-a-vcelim-svete
https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/dod/dod-2020/den-otevrenych-dveri-v-milevskem-klastere
https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/akce/dod/dod-2020/den-otevrenych-dveri-se-zachranari


DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!

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

Odbor publicity a evaluací fondů EU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

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

U Jezu 525/4 
Liberec, 460 01


