
AKTUALITY

Plán výzev aktualizován
Plán výzev na rok 2009 schválil  
20. března na svém libereckém zasedání 
Výbor Regionální rady regionu soudrž-
nosti Severovýchod. První výzva letošní-
ho roku, zaměřená na rozvoj regionálních 
center, byla vyhlášena 9. února 2009,  
a protože se jedná o kontinuální výzvu, 
skončí až 13. prosince 2013. Druhou výzvu 
by měl předseda Regionální rady vyhlásit 
od 23. března do 18. června tohoto roku. 
Na projektové záměry spojené s podpo-
rou rozvoje infrastruktury pro podnikání 
je v ROP Severovýchod vyčleněno dvě stě 
padesát milionů korun. Dvě výzvy budou 
vyhlášeny současně - od 3. října do 18. pro-
since tohoto roku. Jedna miliarda korun  
je určena projektům, které rozvíjejí zákla- 
dní infrastrukturu a doprovodné aktivity  
v oblasti cestovního ruchu. Na záměry spo-
jené s marketingovými a koordinačními ak-
tivitami v oblasti cestovního ruchu připad-
ne sto milionů korun.  Přehled je zveřejněný  
také na www.rada-severovychod.cz v sekci 
Výzvy k předkládání projektů.  [ej]    

Dotace připadnou na silnice 
a rozvoj měst 
Úspěšné projekty zaměřené na rozvoj re-
gionální silniční dopravní infrastruktury  
v rámci 7. kola výzvy a rozvoj měst v rámci 
9. kola výzvy schválil 20. března na svém  
14. zasedání Výbor Regionální rady regionu 
soudržnosti Severovýchod. Jejich přehled 
naleznete na www.rada-severovychod.cz 
v sekci Výzvy k předkládání projektů/Ukon-
čené výzvy.  [ej]    

Venkov podal rekordní 
počet projektů
Na rozvoj venkova byla zaměřena v pořadí 
desátá výzva, která skončila 30. ledna toho-
to roku.  Že je o tuto oblast podpory velký 
zájem, se potvrdilo již loni při druhé výzvě. 
Desátá výzva se sto sedmdesáti třemi před-
loženými projekty - 57 v Královéhradeckém 
kraji, 63 v Pardubickém a 53 v Libereckém 
kraji však zmíněnou výzvu předčila a s ní  
i všechny ostatní. Které projekty dostanou 
příležitost k realizaci se dozvíme v červnu 
tohoto roku.  [ej]    

Hledáme externí 
hodnotitele
Externí odborníky z oblasti stavebnictví, 
školství, zdravotnictví, IT, dopravní obsluž-
nosti, cestovního ruchu, inovačních stra-
tegií a brownfields, kteří kvalitně a nezá-
visle zhodnotí projektové žádosti podané  
v rámci operačního programu NUTS II Se-
verovýchod hledá Úřad Regionální rady. 
Další požadavky a podrobné informace 
neleznete na www.rada-severovychod.cz  
v sekci Úřední deska/Externí hodnotitelé.  

[ej]
    

ANALýzA UKázALA, V JAKých ObLASTEch 
POTřEbUJE REgION POmOcI  

Radko martínek, hejtman Pardubického kraje zodpovědný za všestranný 
rozvoj kraje a evropské fondy,  někdejší starosta moravské Třebové, minis-
tr pro místní rozvoj a nedávno ještě poslanec Parlamentu České republiky 
má za sebou tříměsíční zkušenost s předsedáním Regionální radě regionu 
soudržnosti Severovýchod. Rozhovor s ním je tedy nasnadě.

Jak hodnotíte úspěšnost Regionálního operačního programu v souvislos-
ti s čerpáním dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj?   
O čerpání zatím nelze hovořit, jsme teprve na začátku, i když jedenáct vyhlá-
šených výzev je víc než dost. řada projektů je v běhu, některé se už dokon-
čily, takže první příjemci dostávají slíbené dotace. co se týká výzev a jejich 
posuzování, zdá se, že vše běží podle schváleného harmonogramu. Většina 
projektů směřuje k rozvoji regionu. Nicméně dosud se podporovaly aktivi-
ty menšího rozsahu ve smyslu rozdat každému něco než vybudit žadatele  
k soutěžení o velké projekty, které region významně obohatí. Také proto jsme původně plánované výzvy pozastavili 
a přistoupili k analýze programu. Výsledek této studie ukázal, v jakých oblastech potřebuje region pomoci.
  
Na březnovém Výboru Regionální rady byl schválen plán výzev na letošní rok. Jaké oblasti tedy v roce 2009 
dostanou prostřednictvím evropských dotací z ROP Severovýchod příležitost k rozvoji? 
Vzhledem k tomu, že se tři čtvrtiny z celkové sumy vložené do ROP Severovýchod již rozdělily, musíme 
nyní postupovat velmi uvážlivě. Předpokládám, že jednu miliardu korun rozdělíme při největší letošní vý-
zvě zaměřené na rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Vyhlásit 
ji chceme na podzim. Další dotace mají připadnout úspěšným žadatelům, kteří ve svých projektech sle-
dují rozvoj infrastruktury pro podnikání, ale také marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního  
ruchu.                                                                                                                                             Eva Jouklová

z P R A V O D A J  R E g I O N á L N í  R A D y  R E g I O N U  S O U D R Ž N O S T I  S E V E R O V ý c h O D
březen 2009 | NEPRODEJNé 

Informujte se   >>   www.rada-severovychod.cz 

Eurokomisařka Danuta hübner navštívila severovýchodní Čechy 
Na jednodenní návštěvu regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod přijela ve čtvrtek 5. března evropská  
komisařka pro regionální politiku Danuta hübner (na snímku uprostřed). Evropskou delegaci provázel celé 
odpoledne současný předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod a hejtman Pardubického kraje Rad-
ko martínek (na snímku). Témata odpovídala místům, v nichž se Danuta hübner zastavila. V České Třebové 
se tedy hovořilo zejména o dopravě, v Litomyšli pak o cestovním ruchu. Stranou nezůstaly ani další prio-
ritní oblasti Regionálního operačního programu, jehož prostřednictvím se do Pardubického, Libereckého  
a Královéhradeckého kraje dostávají finanční prostředky z Evropské unie. hovořili o nich krajští hejtmané, 
zástupci projektových týmů, kteří prezentovali své projekty, ale i starostové menších měst. Podrobné informace 
o návštěvě Danuty hübner s fotodokumentací naleznete na straně 2 a 3.     [ej]     
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První zastávku udělala evropská delegace v čele s Danutou hübner (Pol-

sko) v České Třebové, kde ji přivítal předseda Regionální rady regionu 

soudržnosti Severovýchod a zároveň hejtman Pardubického kraje Radko 

martínek. Tématem rozpravy se stal dopravní terminál, stavba navazující 

na dnešní vlakové nádraží. „Terminál dotovaný z Regionálního operačního 

programu Severovýchod více než 161 miliony korun integruje dopravu. 

To znamená, že lidé zaparkují v podzemním parkovišti a dál už pokračují 

vlakem nebo autobusem. Naplníme tak motto projektu: Přijeď, bezpečně 

zaparkuj a cestuj,“ řekl pardubický hejtman. Právě multifunkčnost nyní  

rozestavěného terminálu ocenila evropská komisařka, stejně jako napojení 

na další projekty z oblasti dopravy. „Vítám projekty, které usnadňují lidem 

život a terminál kombinující tři dopravní prostředky mezi ně patří,“ ocenila. 

Program pokračoval na litomyšlském zámku. V doprovodu starosty micha-

la Kortyše a hejtmanů - Stanislava Eichlera z Liberce i královéhradeckého 

Lubomíra France si Danuta hübner se svým doprovodem prohlédla měs-

to z druhé zámecké arkády. Nadšení neskrývala při prohlídce historického 

Danuta hübnerová ocenila multifunkčnost budovaného dopravního 

terminálu v České Třebové: „Je důležitá kombinace silniční a železniční 

dopravy, včetně modernizace vozového parku,“ uvedla. O projekt se po-

drobně zajímala, její otázky však směřovaly i k cyklostezkám, městským 

dopravám nebo dojíždění lidí za prací. Ocenila také ideu projektu inte-

grovaného dopravního systému Pardubického kraje a elektronického 

lístku, který by lidem měl umožňovat cestovat po celém kraji libovolným 

dopravním prostředkem.

Danuta hübnerová kladně hodnotila priority programu celého regionu 

NUTS II Severovýchod. „Program má dobré priority, projekty se zaměřují 

na dopravní infrastrukturu, veřejné práce, rozvoj měst i cestovní ruch.“   

ORLIcKý DENíK   

Danuta hübner hovořila o krizi, která se v regionu promítá do ne-

zaměstnanosti. „Víme, že i severovýchod je postižen. Proto je dů-

ležité věnovat pozornost malým či středním podnikům a pod-

nikatelům, aby vytvářeli nová pracovní místa. Potřebují přístup  

k financování, úvěrům, bankovním prostředkům, a to je nyní velmi 

obtížné. Investování do garančních programů, které by usnadnily  

financování těmto malým a středním podnikům, je určitě cesta, kterou  

bychom se chtěli ubírat. V bruselu jsme v Evropské komisi rozhodli  

o zjednodušení postupů pro regionální pomoc a o vyplacení záloh navíc  

ve všech členských státech kvůli zvýšení likvidity a dále jsme rozhodli  

o změnách, které by usnadnily přístup malých a středních podniků  

 

Danuta hübner: 

„budoucnost mají    
energetické projekty“
  

Česká Třebová/Litomyšl - Evropská komisařka 

pro regionální politiku Danuta hübner přijela 

ve čtvrtek 5. března na oficiální návštěvu NUTS 

II Severovýchod. hovořilo se o regionální dopra-

vě a cestovním ruchu, také o celosvětové krizi, 

která se nevyhnula ani severovýchodu Čech.

Napsali o nás

pivovaru (rodiště bedřicha Smetany), který prošel s přispěním evropských 

fondů rozsáhlou rekonstrukcí. Pracovní oběd doprovázený prezentacemi 

krajů a Regionálního operačního programu Severovýchod, včetně dalšího 

jednání o zajímavých projektech a tiskového briefingu, proběhl v hotelu 

Aplaus. I tato středověká budova pod Klášterními zahradami byla rekon-

struována s bezmála devatenáctimilionovou dotací z ROP Severovýchod. 

„Podpora cestovního ruchu má jistě smysl ve městě hudebních festiva-

lů, jakým je Litomyšl. Nezapomínejme ale v rámci regionu soudržnosti  

na další místa, která se tolik nenabízejí,“ řekla eurokomisařka. O pod-

poře cestovního ruchu hovořil také Stanislav Eichler, který upozornil na 

několik zajímavých projektů v rámci Libereckého kraje. zmínil například  

rekonstruovaný hotel břízky, který při nedávném lyžařském šampionátu 

využili k ubytování rakouští reprezentanti. Na podporu projektů zamě-

řených na lázeňství a turistiku zase upozornil královéhradecký Lubomír 

Franc. „zaměřujete se na rozvoj měst a obcí, což mohu jen pochválit.  

V krizi, která postihla celou Evropu a také severovýchodní Čechy, bych 

ale nyní vsadila na podporu energetických projektů, ty mají budoucnost. 

Nezapomínejme také na malé a střední podniky, které evropské peníze 

tolik potřebují. Čerpejte zkušenosti ze zahraničí a nechte si poradit,“ vy-

zvala krajské představitele, zástupce projektových týmů a další účastníky 

diskuse eurokomisařka.

 Text: Eva Jouklová, foto Petr Wagenknecht

k nástrojům financování. Doufáme, že ČR bude schopna využít těchto  

změn v době krize,“ uzavřela hübnerová. 

ORLIcKý DENíK 

Danuta hübner si v Litomyšli prohlédla zámek a pivovar. Návštěvu  

zakončila v luxusním hotelu Aplaus. Jeho stavbu podpořila Evropská 

unie. „Pardubický kraj patří mezi regiony s nízkou návštěvností turistů.  

V kraji počítáme se stavbou dalších podobných ubytovacích zařízení. 

zvýšený zájem o Litomyšl si slibujeme i od projektů, na které žádáme pe-

níze z Unie,“ uvedl v Litomyšli Radko martínek. 

SVITAVSKý DENíK

Komisařka během návštěvy hovořila o balíčku opatření, který Evropská 

unie přijala, aby pomohla českým regionům reagovat na finanční krizi. 

Poskytnutí dalších záloh je hlavním znakem plánu evropské hospodář-

ské obnovy. K dalším opatřením patří okamžité financování významných 

projektů, zvýšení flexibility a zjednodušení při řízení strukturálních fondů, 

jakož i prodloužení lhůty pro využití zbývajících peněz přidělených v pře-

dešlém rozpočtovém období 2000 - 2006. 

PARDUbIcKý KRAJ
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EUroPLáN

Volejte   >>   tel. 498 501 011 

ku – v době realizace billboard, po skončení stálá vysvětlující tabulka.  
Jelikož je veřejný příspěvek projektu vyšší než pět set tisíc EUR, doporu-
čoval bych z nepovinných nástrojů uspořádat informační akci, besedu,  
a to přímo v místě realizace projektu. Obyvatelé daného regionu se 
díky ní dozví, jak budou moci areál využívat, co mohou očekávat. Dále 
bych vytvořil pohlednici s vizualizací projektu, rozdával, a ta by pak  
po otevření areálu sloužila jako volná vstupenka. Nezapomněl bych 
na webové stránky, na kterých budou uvedeny všechny patřičné infor-
mace o projektu. možností je nesčetně -  tiskové zprávy, inzerce. Je jen  
na příjemci, pro co se rozhodne, aby co nejvhodněji oslovil cílovou sku-
pinu. cyklostezka. To je prioritní osa 3, cestovní ruch, který je sám o sobě  
v oblasti publicity specifický. zde se předpokládá, že jedním z cílů pro-
jektů je samotná propagace. O zviditelnění regionu nebo rozvoj turistiky 
zde totiž jde. Propagace a marketing jsou definované i v hlavních aktivi-
tách projektu. Velice často se tedy stává, že neinvestiční náklady, hlavně 
služby, převýší investiční. Na publicitu totiž nestačí v rozpočtu pouze pět 
procent vedlejších způsobilých výdajů. Nezapomeňme na web, brožuru 
či inzerci. Dále bych kontaktoval obec, magistrát i Úřad Regionální rady. 
Pomocí tiskové zprávy nebo aktuality bych informoval, co se chystá, jaké 
jsou novinky. A pak se kupříkladu na webu Úřadu objeví zmínka o chys-
tané akci. To je taky dobrý způsob zajištění propagace.  

Realizace projektů jsou v plném proudu. Uveďte nejčastější chyby,  
kterých se realizátoři projektů dopouštějí?
Nejčastěji se porušují loga operačního programu. Přitom používání log  
je podrobně popsáno v Pravidlech publicity a v manuálu vizuálního stylu. 
Nejde vstupovat do loga a měnit tam velikost, typ písma nebo nějakým 
jiným způsobem ho upravovat. Pokud logo umístíme na barevný pod-
klad, musíme ho použít v bílé ochranné zóně. To se také často nedodr-
žuje. zrovna nedávno jsem se setkal s jednou zajímavostí. Projížděli jsme 
regionem a dokumentovali jsme billboardy a pamětní desky. Po dokon-
čení jednoho projektu se instalovala vysvětlující tabulka navrch masivu 
z pískovce, a to téměř do vodorovné roviny. V zimním období však pís-
kovec pokryl sníh. Tabulka díky sněhu zmizela. myslete i na praktickou 
stránku. Doporučuji desku dávat spíše do svislé roviny. 

Co by jste obecně poradil všem, kteří jsou na poli publicity nováčci?  
Prostudujte si Pravidla publicity, navštěvujte semináře a samozřejmě 
konzultuje. Konzultace – osobní, mailové, telefonní - mají minimálně 
dvě výhody. Jednak vám poradím, jak nejlépe umím. Písemnou či elek-
tronickou odpověď můžete brát jako podklad pro schválení používání 
nástroje. A za druhé, pokud vám poradím špatně, což se doufám nestane,  
je zodpovědnost na mě.
Jinak projektovým týmům bych popřál co nejvíce výborných nápadů pro 
uskutečnění inovativních projektů.  
                                                                                                 Jana Šoutová

Kam dál?
Na www.rada-severovychod.cz v záložce Výzvy k předkládání projektů 
jsou umístěny dokumenty:

•  Příloha č. 10 Příručky pro žadatele a příjemce – Pravidla publicity

•  Manuál jednotného vizuálního stylu

•  Balíček log (česky/anglicky)

•  Napište na j.cizmar@rada-severovychod.cz 

INSPIRAcE z PRAXE

Jozef Čižmár ví, jak s nadhledem zvládnout publicitu a vzkazuje: „myslete i na 
praktickou stránku.“ zasněžená tabulka nemá šanci informovat o projektu. 
Foto Eva Jouklová  

Plocha vyhrazená pro informaci o finanční spoluúčasti EU 
musí zabírat nejméně 25% z celkové plochy panelu. (bill-
board projektu v Poličce) obr. č. 1

Po ukončení projektu billboard nahradí pamětní deska, 
obvykle v rozměru 300 x 400 mm. (Vysvětlující tabulka po 
dokončení rekonstruovaného mostu v Šachově na Rych-
novsku) obr. č. 3

U malých předmětů postačí logo ROP SV ve zkrácené ver-
zi. (Vizualizace návrhů propagačních předmětů projektu 
„Podpora rozvoje destinační společnosti Východní Čechy“) 
obr. č. 4

Projektový tým, který získá dotaci z Regionálního operačního 
programu, má řadu povinností. Jednou z nich je zajištění pub-
licity. Jedná se však o relativně příjemnou povinnost. Publicita 
totiž zaručí zviditelnění projektu a také poodhalí skutečnost, 
že za projektem stojí i evropské peníze. A získat dotaci se nepo-
daří každému, tak proč se o svůj úspěch nepodělit.
Jozef Čižmár, koordinátor Úseku publicity a absorpční kapaci-
ty, v rozhovoru pro EUROPLAN doporučuje, jak úspěšně vyzrát 
na publicitu.

Každý příjemce podpory musí informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je 
financován za podpory Evropské unie a tedy i díky Regionálnímu operační-
mu programu NUTS II Severovýchod. Co publicita projektů znamená a  jaké 
jsou její obecné zásady?
Kdo čerpá peníze ze strukturálních fondů, musí o tomto jedinečném 
zdroji informovat i ostatní. Tím zajistí reklamu nejenom unii, Regionál-
nímu operačnímu programu Severovýchod, ale i samotnému projektu. 
Dále může motivovat potenciální žadatele k uskutečnění svého projekto-
vého záměru, což je také požadovanou přidanou hodnotou. Publicitu lze 
brát jako výkladní skříň evropských projektů.  Tato povinnost je popsána 
v Nařízení Komise č. 1828 z roku 2006. Pomocníkem při plnění této povin-
nosti je určitě Příručka pro žadatele a příjemce, konkrétně desátá příloha 
nazvaná Pravidla publicity. Obecně při propagaci projektů neopomíjíme 
uvést symbol unie – vlajku, text typu „Spolufinancováno Evropskou unií 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj“, logo ROPu a slogan „Investice 
do vaší budoucnosti“.

Stačí jeden nepovinný
Popište základní pravidla. Můžeme rozlišovat mezi povinnou a nepovinnou 
publicitou?
Nástroje publicity, tedy propagační prostředky, skutečně dělíme na po-
vinné a nepovinné. Do povinných patří billboard a stálá vysvětlující ta-
bulka, lépe řečeno pamětní deska. billboard se instaluje u projektů nad 
pět set tisíc EUR. Pamětní deska pak vždy u každého dokončeného pro-
jektu. Ty nepovinné jsou veškeré ostatní – webové stránky, brožury, le-
táky, inzeráty, semináře, besedy, propagační předměty. Doporučuji, aby 
si příjemce vybral minimálně jeden nepovinný, který je pro jeho projekt 
vhodný. Často mě projektoví manažeři oslovují s otázkami typu, jaké 
nástroje zvolit. Proto jsem přidal do Pravidel publicity tabulku s výčtem 
všech možných nástrojů publicity, rozdělenou podle velikosti projektů. 
malý projekt disponuje dotací do pěti set tisíc EUR, velký pak překračuje 
zvolenou finanční hranici. Díky tabulce se žadatel rychle zorientuje, co 
pro něho platí (pozn. viz Propagace ve zkratce). 

Pokud je tedy nástroj v rovině nepovinné publicity, ale je popsán v projektové 
žádosti, musí ho pak příjemce realizovat? 
Ano, i když je nepovinný, ale je uveden v žádosti, stává se rázem po-
vinným a počítá se s ním i v rozpočtu. Proto kdyby byl projektový ma-
nažer natolik odvážný, že by si zvolil kromě dvou povinných i dalších 
sedm nepovinných, musí tyto nástroje také uskutečnit. Sice si je zvolil 
dobrovolně, ale jsou pak pro něj závazné. Pokud však nastanou důvo-
dy pro změnu v použití nástrojů publicity, musí se tato změna ohlašovat  
s příslušnou monitorovací zprávou.

Internetové stránky jsou dnes stěžejním komunikačním nástrojem. Odráží se 
tento trend i při  propagaci evropských projektů? 
Web je opravdu silným nástrojem publicity, oslovuje širokou veřejnost. 
Patří sice mezi nepovinné nástroje, ale je natolik efektivní, zároveň  
i ekonomicky výhodný, že je určitě správnou volbou. Především se jeho po-
užití nabízí u projektů cestovního ruchu. Ještě zmíním jeden tip. Pokud si 

web nezvolím už v projektové žádosti, ale stejně ho využívám, jeho fi-

nancování si platím z vlastní kapsy. Ale jistým osvobozením je, že nemu-
sím dodržovat stanovená pravidla publicity. Jako je například umístění 
loga na úvodní stránce.

Pět set tisíc EUR rozhodne 
Finanční stránka je jistě pro všechny projektové týmy zajímavé téma. Na co 
by měli při sestavování rozpočtu pamatovat? 
Často zmiňuji hranici pěti set tisíc EUR. A ta je při sestavování rozpoč-
tu zásadní. Upozorňuji, nyní zapomeňte na vlastní zdroje. Při tvorbě žá-
dosti si rozpočet převeďte na eura. Pokud se rozpočet blíží ke stanovené 
finanční hranici pěti set tisíc EUR, jedná se o velký projekt a spadá do 
režimu povinné publicity – billboard, pamětní deska. Vzhledem ke kolísa-
vému kurzu vždy doporučuji počítat s pětiprocentní rezervou. Uvedu pří-
klad. Rozpočet čítá čtyři sta osmdesát tisíc EUR, publicitu si zvolím jako u 
malého projektu – pouze nepovinnou. Ale pak se stane, že v den podpisu 
smlouvy o přidělení dotace se změní kurz a najednou rozpočet je již pět 
set dvacet tisíc EUR. Nyní by měl být projekt v režimu povinné publicity. 
A pokud si billboard nenavolím již v žádosti a tudíž s ním nepočítám ani  
v rozpočtu, náhle se dostávám do rozporu s pravidly čerpání dotace z naše-
ho operačního programu. Rada zní - hlídat si stanovenou hranici a počítat  
s pětiprocentní rezervou. Pečlivost při sestavování rozpočtu se vyplatí.  
K realizaci projektu v ROPu je rozhodující vždy smlouva o přidělení dota-
ce. Ve smlouvě je totiž uvedena výše dotace, která finálně rozhodne, zda 
projekt spadá do režimu povinné nebo nepovinné publicity. Dále bych 
doporučoval nepálit od boku. Vždy se zaměřte na kvalitu. méně i zde 
znamená více. Vybrat pouze jeden nebo dva nepovinné, ale propracovat 
je do detailů. zodpovědět si na otázky, pro koho je propagační nástroj 
určen a jaký má mít efekt. 

Mohou se nástroje, typy nebo množství v průběhu realizace projektu mě-
nit?A jak se případné změny odrazí v rozpočtu?
Neodrazí, nástroje se zpravidla nemění. Pokud se přece jen změní, vý-
daje jdou z vlastních zdrojů příjemce. z pozice řídícího orgánu totiž 
nepovolíme navýšení částky z dotace určené pro publicitu. Ušetřená 
částka není prostřednictvím žádosti o platu proplacena. V operač-
ním programu pak zbudou peníze pro jiné žadatele. Ty nabídneme  
v dalších výzvách. Poskytneme pouze tolik peněz, kolik je potřeba na re-
alizaci projektových záměrů, včetně publicity. 

Publicita na konkrétních projektech
Jak na publicitu, se nejlépe ukáže na konkrétních projektech. Představme 
si projekt, jehož cílem je výstavba sportovního areálu s dotací nad patnáct 
milionů korun? Jakou byste zvolil propagaci? A jak je na tom projekt, který 
například buduje cyklostezku s podporou sedmi  milionů korun?
Sportovní areál je typický infrastrukturní projekt. zde bych zvolil klasi-

5.

ProsTřEdEK 
PUbLIcITY

nad 500 tis.EUr do 500 tis. EUr

infra-
struktura

movitý 
Dhm

infra-
struktura

movitý 
Dhm

A) Povinné prostředky publicity 
(příjemce je povinen je splnit dle Pravidel publicity)

Velkoplošný reklamní 
panel – billboard
min. rozměr: 2,4 x 5,1m 

    


 
 

stálá vysvětlující 
tabulka – pamětní 
deska
min. rozměr: 
300 x 400 mm

   
B) Nepovinné prostředky publicity 

Internetové stránky 
projektu

   

Informační akce
(např. konference, 
semináře, workshopy, 
besedy, pracovní 
jednání, koordinační 
schůzky)

Inzerce 
(v tisku, v rádiu, TV)

Informační a 
komunikační materiál
(např. informační 
brožury, letáky, plakáty, 
skládačky, tiskové 
zprávy, cD/DVD)

Propagační předměty
(tužky, poznámkové 
bloky, kongresové 
desky, tašky, trika, 
diáře, kalendáře aj.) 

Poznámky k tabulce:

* Pokud si příjemce zvolí billboard jako další (nepovinný) prostředek    
         publicity v rámci projektu, nemusí dodržet jeho stanovené rozměry.
** min. po dobu udržitelnosti projektu, vyrobená z trvanlivého materiálu.
***  Stačí vybrat k realizaci alespoň jeden z uvedených nástrojů.

*

**

***

**

***

**

***

**

***

PRAVIDLA 

PUbLIcITy

ProPAgAce Ve zkrAtce
PUbLIcITA - VýKLADNí SKříň 
EVROPSKých PROJEKTů  



EUroFÓRUm    

JAK SE DOSTAT K INFORmAcím 

Potřebujete pomoc 
s projektovým záměrem? 
Nevíte si rady při realizaci 
projektu? Na každou otázku 
lze dostat odpověď. 
Proto nás kontaktujte.

mONITOROVAcí zPRáVy 
RAz DVA

monitorovací zprávy a žádosti o platbu, to byla ústřední téma-
ta březnových seminářů pro příjemce z prvních šesti kol výzev. 
Workshop se zaměřil na časté chyby, které se v monitorovacích 
zprávách objevují. mluvilo se o skutečných problémech v kon-
krétních dokumentech. Nejednalo se tedy o obecné poučky, ale 
o zprostředkování užitečných rad, vycházejících z praxe. Ani ti, 
kteří se jedinečných seminářů nezúčastnili, nepřijdou zkrátka. 
cenné informace, které zazněly na kurzu, jsou připraveny ke 
stažení na webu Rady v záložce Semináře a konference. Nejen 
pomocí prezentací zvládnete psaní monitorovacích zpráv a vy-
plňování žádostí o platbu raz dva.    
 

PRO PříJEmcE: 

ÚzEmNí ODbOR 
REALIzAcE PROgRAmU 
HrADec králoVé
Pražská 320/08
500 04 hradec Králové
        | + 420 498 501 025

ÚzEmNí ODbOR 
REALIzAcE PROgRAmU 
liBerec
masarykova 542/18
460 01 Liberec
        | +420 488 577 873

ÚzEmNí ODbOR 
REALIzAcE PROgRAmU 
PArDuBice
Sukova třída 1556
532 33 Pardubice
        | +420 467 000 404

V y d a v a t e l 
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod / Registrace MK ČR E 18462  
Zpravodaj vychází čtvrtletně v nákladu 800 ks / Další číslo vychází v červnu 
2009. Informujte se, pište a volejte nám: www.rada-severovychod.cz, 
info@rada-severovychod.cz,  tel. 498 501 011  

R e d a k c e 
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/08, 500 04 Hradec Králové 
Mgr. Eva Jouklová | e.jouklova@rada-severovychod.cz, tel. 498 501 022, 774 000 538 
Mgr. Blanka Langerová | b.langerova@rada-severovychod.cz, tel. 498 501 020, 774 000 530 
Bc. Jana Šoutová |  j.soutova@rada-severovychod.cz, tel. 498 501 021 

INFORmAČNí SySTém 
VEřEJNých zAKázEK

V projektech se zpravidla usku-
tečňují veřejné zakázky různého 
typu. Povinnost uveřejnit výzvu  
k podání nabídek a zadávací  
dokumentaci nadlimitních veřej-
ných zakázek na internetových 
stránkách Rady mají však jen  
někteří příjemci dotace (více  
článek 20 Pokynů pro zadává-
ní veřejných zakázek). Veškeré  
informace o aktuálních zakázkách 
jsou umístěny v sekci Informační  
systém veřejných zakázek. Pokud 
se chcete zúčastnit výběrového 
řízení i vy, sledujte pravidelně  
www.rada-severovychod.cz.      

VýzVy NA WEbU:  VŠE NA JEDNOm míSTě 

Webové stránky Regionální rady jsou skvělým pomocníkem pro získání aktuálních a komplexních infor-
mací o ROP Severovýchod. Nejen jejich pravidelná aktualizace, ale také inovace jednotlivých sekcí přispí-
vá ke zdokonalení webu s jasným mottem: „Teď, snadno a rychle najdu vše, co potřebuji“. Novým kabátem 

se pyšní sekce Výzvy k předkládání 
projektů. Vylepšení spočívá ve spo-
jení dvou původně samostatných 
podsekcí - Dokumenty a Výzvy. 
Veškeré informace o aktuálních 
výzvách k předkládání žádostí  
o dotaci s kompletním seznamem 
všech dokumentů, které se k nim 
pojí, nyní uživatel nalezne na jed-
nom místě. Obdobné členění je 
použito i v záložce ukončené výzvy. 
zde se navíc v tabulce výběrového 
procesu dozvíte, které projekty 
jsou úspěšné a na kolik evropských 
peněz dosáhnou.

Nový metodický pokyn přináší změny

»  První průběžná monitorovací zpráva je před-
kládána do pátého kalendářního dne po uplynutí 
tří měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí dota-
ce. Následující průběžné zprávy jsou předkládány 
vždy do pátého kalendářního dne po uplynutí tří 
měsíců po předložení předchozí, a to bez ohledu 
na to, zda byla předchozí zpráva průběžná, nebo 
etapová.

»  Pokud by měla být průběžná monitorovací 
zpráva předložena jeden měsíc před odevzdáním 
etapové/závěrečné zprávy s žádostí  o platbu, ne-
musí příjemce průběžnou zprávu vypracovat. Po-
stačí pouze předložení etapové/závěrečné zprávy 
s žádostí  o platbu.

»  mění se lhůta pro vyrozumění žadatele/pří-
jemce, který podá Oznámení o změnách v projek-
tu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Stanovisko 
Územního odboru realizace programu je sděleno 
neprodleně, nejpozději však do třiceti kalendář-
ních dnů ode dne, kdy bylo odboru doručeno 
oznámení o změnách.
 

Každý problém 
má řešení. 
KONzULTUJTE.

Navš  vte INFORMA NÍ CENTRA! 

Usp li jste s projektem v rámci Regionálního opera ního programu NUTS II Severovýchod? 
Nevíte si rady s jeho realizací? Jak zrealizovat výb rová ízení, dodržet pravidla publicity, psát 
monitorovací zprávy, žádosti o platbu…? Jak na nic nezapomenout?

Odpov dí jsou INFORMA NÍ CENTRA!

Máte projektový zám r do Regionálního opera ního programu NUTS II Severovýchod a chce-
te se pou it nebo nechat inspirovat podobnými projekty? Hledáte správná témata pro Vaše 
budoucí projekty?

INFORMA NÍ CENTRA vznikla práv  pro Vás v rámci projektu Posílení absorp ní a adminis-
trativní kapacity (PAAK). Umí pomáhat žadatel m úsp šn  p ipravovat a realizovat projekty 
spolu nancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ednictvím Regionálního 
opera ního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV).  Podpo í i Vás.

V INFORMA NÍCH CENTRECH se setkáte se zam stnanci regionálních rozvojových agentur 
a krajských ú ad  p íslušného kraje. Ochotn  a trp liv  s Vámi  proberou Vaše dotazy. Krok za 
krokem a na konkrétních p íkladech pilotních projekt  Vám ukážou zp soby ešení a p ístupy 
k p íprav  a realizaci projekt .

V Libereckém kraji Vám jsou odborníci INFORMA NÍCH CENTER k dispozici v Liberci, Jilem-
nici, Frýdlant , Turnov  a eské Líp .

V Královéhradeckém kraji Vám jsou odborníci k dispozici v Broumov , Hradci Králové, Ji ín , 
Náchod , Rychnov  nad Kn žnou a Trutnov .

V Pardubickém kraji Vám jsou odborníci k dispozici v Ústí nad Orlicí, Pardubicích, Svitavách 
a Žamberku.

Bližší informace naleznete na www.cep-rra.cz/paak

Budete vítáni!

JSmE TU PRO VáS. 
zVOLTE SI míSTO 
KONzULTAcE:

změNy VE VýKAzU VýDAJů

Aktuální formulář „Výkaz výdajů vynaložených pří-
jemcem“ nově upravuje způsob automatického 
výpočtu celkových způsobilých výdajů, dotace  
a částky vlastních zdrojů. Dříve příjemce uváděl do 
výkazu výdajů procenta ze Smlouvy o poskytnutí 
dotace, nyní jde o celkové částky s tím, že procenta 
se vypočítají automaticky. Formulář má i nový list 
„Členění dle kódu výdajů“. Ten vyplňuje příjemce  
v případě, že předkládá fakturu, obsahující po-
ložky s více kódy výdajů. Stáhněte si formulář  
na webu Rady v sekci Výzvy k předkládání projek-
tů, a to přímo v dokumentech příslušné výzvy.


