
Abeceda fondù 
Publikace představuje evropské fondy v  ČR, možnosti čerpání a  jednotlivé operační 
programy. Zároveň shrnuje jednotlivé kroky v  procesu žádosti o  dotaci a  slouží jako 
základní souhrn informací o programovém období 2014–2020.

Evropské fondy pro malé a støední podniky
Podpora konkurenceschopnosti podnikání patří k  základním prioritám při čerpání 
evropských fondů. Informace o dotačních možnostech pro malé a střední podniky přináší 
tato publikace, členěná dle tematických celků, kde lze snadno a rychle nalézt vše potřebné.

Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace
Nestátní neziskové organizace mají v  období 2014–2020 mnoho příležitostí, jak čerpat 
evropské dotace. Právě jim je určena tato publikace, rozčleněna podle témat a příkladů 
typových aktivit, což usnadňuje orientaci napříč všemi operačními programy.

Evropské fondy pro obce 
Evropské fondy mají pozitivní vliv na rozvoj obcí. Pomocníkem a  inspirací pro realizaci 
užitečných projektů je tato publikace rozčleněna podle témat a  příkladů aktivit, což 
čtenářům umožňuje během chvíle nalézt informace o  vhodném financování na 
konkrétního projektu.

Abeceda fondù - audiokniha 
Informace o čerpání evropských fondů v ČR v období 2014–2020 jsou zpracovány i  ve 
formě audioknihy, která se skládá ze tří částí: evropské fondy v ČR, jak vybrat vhodný 
program a  10 kroků k  získání dotace. Audiokniha je zdarma ke stažení v  Audiotéce, 
kliknutím na obrázek si ji můžete poslechnout na YouTube.

Kohezní politika a její makroekonomické pøínosy v ÈR 
Kohezní politika přinesla České republice mnoho. Leták shrnuje její dopady, vliv na HDP 
a představuje vybrané oblasti podpory. Součástí letáku jsou i konkrétní čísla, která ukazují, 
že evropské fondy pomáhají každý den.
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Příklady podpořených projektů z evropských fondů

Přehledy dotačních příležitostí

Významné projekty ve fotografi ích 
Fotokniha představuje úspěšně realizované projekty, které zlepšily životní úroveň 
v  regionech České republiky v období 2007–2013. Z každého regionu soudržnosti byly 
vybrány čtyři projekty a  publikace neopomíná ani přeshraniční spolupráci ve zvláštní 
kapitole.
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Publikace jsou k dostání v Eurocentru 
v každém krajském městě
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Prùvodce procesní evaluací 
Publikace představuje systémové přemýšlení, metodu Vanguard, a její  využití v organizacích 
působících v oblasti ESI fondů v ČR. Průvodce metodu aplikuje na systémové rozhodování 
v těchto organizacích, založené na kvalitních informacích. 

Øízení orientované na výsledky 
Publikace se zabývá zdroji a nástroji pro využití v evropských strukturálních a investičních 
fondech. Představuje i metody, které se již mohou v jiných členských státech EU používat.

Slovník EUROANGLIÈTINA
Anglicko-český slovník nejen pro pracovníky státní správy, který obsahuje odbornou 
terminologii institucí a fondů EU – slova, slovní spojení i zkratky nejrůznějších organizací, 
které mají souvislost s kohezní politikou.

Výsledky intervencí ze strukturálních fondù a Fondu soudržnosti
Publikace je výstupem analýzy MMR, zaměřené na efekty kohezní politiky dosažené v České 
republice v  letech 2007–2013. Analyzovány byly hlavní podporované tematické oblasti, 
které nejvíce ovlivňují růst, konkurenceschopnost a rozvoj regionů v ČR.

Evropské strukturální a investièní fondy 2014–2020 v kostce 
Publikace je určena všem, kteří se chtějí dozvědět více o  cílech, oblastech podpory 
a  pravidlech pro čerpání evropských fondů v  období 2014–2020. Současně představuje 
Dohodu o partnerství jako klíčový dokument a jednotné metodické prostředí.

Eurožargon 
Publikace slouží jako vysvětlivka ke slovním spojením a  termínům, které se vztahují 
k  evropské integraci a  pro běžné občany jsou často nesrozumitelné – tzv. eurožargon. 
Publikaci vtipně ilustrují anekdoty Miroslava Kemela.

Integrované plány rozvoje území 
Publikace prezentuje jeden z  integrovaných nástrojů, a  to plány rozvoje území pro šest 
městských aglomerací, které umožňují financování rozvojových témat z  více než jedné 
prioritní osy jednoho nebo více operačních programů. 

Integrované územní investice 
Integrované územní investice jsou zaměřeny převážně na  realizaci větších strategických 
projektů, které mají významný dopad pro sedm metropolitních oblastí. Publikace obsahuje 
i typové projekty, které lze díky tomuto integrovanému nástroji realizovat.

Èeské pøedsednictví V4 2015/2016
Publikace vznikla jako ohlédnutí za aktivitami, které v  rámci předsednictví České republiky 
zemím Visegrádské skupiny zrealizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán 
pro koordinaci. MMR-NOK během tohoto období uspořádalo mnoho zásadních akcí, které 
přinesly nové pohledy, přístupy a  možnosti pro další vývoj kohezní politiky.

Odborné publikace a studijní materiály
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