I n f o r m a č n í z p r av o d a j
Regionálního operačního
programu Střední Čechy

01 / 2008
elektronická verze

Vážení žadatelé,
dovolujeme si vám představit první číslo elektronického
zpravodaje Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Čechy. Cílem tohoto projektu je přinášet vám aktuální informace, které se týkají našeho operačního programu. Zpravodaj bude vycházet čtvrtletně a bude uveřejňován na našich
internetových stránkách www.ropstrednicechy.cz.
V prvním čísle vám přineseme základní informace týkající
se ROP NUTS 2 Střední Čechy. Představíme řídící orgán,
zaměříme se na prioritní osy a oblasti podpory. Pokusíme
se vám podrobně popsat chronologii schvalovacího procesu
ROP. Také získáte informace o aktuálních výzvách a k nim
relevantní příklady zrealizovaných projektů z předešlého
programu SROP. Přineseme také čerstvé novinky a aktuality
týkající se našeho operačního programu (připravované akce,
plán výzev, apod.)
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ROP – základní informace
	Regionální operační program pro region soudržnosti Střední
Čechy (dále jen ROP NUTS 2 Střední Čechy) představuje hlavní
programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007–2013. Program vychází
z platných strategických a programových materiálů kraje, jako jsou
Program rozvoje Středočeského kraje a další sektorové či průřezové koncepční materiály.
	Globálním cílem ROP NUTS 2 Střední Čechy k roku 2013 je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké
kvality života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch.

Kdo jsme a co děláme
	Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy je právnická
osoba, vytvořená k 1. 7. 2006 zákonem č. 138/2006 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných
zakázkách, jenž novelizoval zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Postavení a působnost Regionální rady a jejích orgánů upravuje zákon o podpoře regionálního rozvoje a další obecně závazné právní předpisy.
Orgány Regionální rady jsou Výbor Regionální rady, předseda
Regionální rady a Úřad Regionální rady.

www.ropstrednicechy.cz
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Regionální rada
Postup příprav Regionálního operačního programu pro NUTS II Střední
Čechy pro období 2007-2013
	Zpracování Regionálního operačního programu pro NUTS 2
Střední Čechy bylo zahájeno v říjnu 2005.
	Na základě harmonogramu stanoveného Ministerstvem pro místní rozvoj (koordinátor přípravy OP) byl 10. 10. 2006 dokument předložen do meziresortního připomínkového řízení.
	Dne 22. 11. 2006 byl ROP SČ schválen Výborem Regionální rady
ve verzi pro Evropskou komisi, dne 15. 11. 2006 byl vzat na vědomí
Vládou ČR.
	Dokument byl odeslán Evropské komisi dne 8. 3. 2007, dopis
o formálním přijetí dokumentu obdržel ŘO ROP NUTS 2 SČ dne 27.
3. 2007.
	Dne 4. 4. 2007 byly zaslány vstupní připomínky EK k programu,
reakce na prvotní připomínky byla Evropské komisi odeslána dne
22. 5. 2007.
	Dne 5. 6. 2007 obdržel ŘO ROP NUTS 2 SČ oficiální stanovisko Evropské komise k programovému dokumentu k Regionálnímu
operačnímu programu pro NUTS 2 Střední Čechy, na základě připomínek byl dokument upraven a 25. 6. 2007 odeslán Evropské
komisi.

	Dne 26. 6. 2007 byla verze dokumentu se zapracovanými připomínkami oficiálně vložena do SFC.
	Dne 30. 7. 2007 obdržel ŘO ROP NUTS 2 SČ do Evropské komise
poziční dokument, změnová verze reagující na tyto připomínky byla
odeslána EK 31. 8. 2007.
	Připomínky k této verzi obdržel ŘO ROP NUTS 2 SČ dne 26. 9.
2007, změnová verze byla odeslána do vnitřního připomínkového
řízení EK.
	Po vypořádání připomínek vzešlých z vnitřního připomínkového
řízení EK byla nová verze programu přijata dne 9. 11. 2007 bez výhrad ze strany EK.
	Dne 3. 12. 2007 byl Regionální operační program schválen ze
strany EK mezi prvními operačními programy financovanými z ERDF
v ČR spolu s ostatními ROPy a Operačním programem Podnikání
a inovace.
	Dne 11. 12. 2007 byly Regionální operační programy slavnostně
podepsány za přítomnosti zástupců EK.
	Tímto byl definitivně završen vyjednávací proces schvalování
ROP Střední Čechy.

Slavnostní podepsání Regionálních operačních programů

Předseda Regionální rady
Ing. Petr Bendl
	Hejtman Středočeského kraje Petr
Bendl se narodil 24. ledna 1966 v Kladně. V  roce 1984 byl přijat na Vysokou
školu strojírenskou v Liberci, obor konstruktér víceúčelových obráběcích strojů.
Školu ukončil složením státní zkoušky
v červenci roku 1989. Po návratu ze základní vojenské služby krátce pracoval
u Okresního požárního útvaru v Kladně
a poté nastoupil na Okresní úřad v Kladně do funkce vedoucího oddělení referátu
obrany. V roce 1992 přešel na Městský úřad Kladno, kde působil
jako vedoucí oddělení rozvoje města.
	V roce 1994 byl zvolen členem Městského zastupitelstva Kladno
za ODS a následně starostou města. V komunálních volbách 1998

byl zvolen členem zastupitelstva a následně členem Městské rady
Kladna. V letech 1997-98 vykonával Petr Bendl mimo jiné funkci
místopředsedy Svazu měst a obcí ČR. Další dva roky jsou svázány s jeho činností v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde
pracoval ve výboru pro Veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a ve Stálé komisi pro sdělovací prostředky. V polovině svého poslaneckého mandátu se rozhodl plně věnovat funkci
hejtmana Středočeského kraje, do níž byl zvolen v prosinci 2000
a podruhé v prosinci 2004.
	Petr Bendl vstoupil do ODS na podzim roku 1991. Na podzim
roku 1992 byl zvolen předsedou Místního sdružení ODS Kladno
(MS ODS Kladno) a členem Oblastní rady ODS Kladno. V  roce
1999 byl zvolen místopředsedou Regionálního sdružení ODS
střední Čechy a tuto funkci vykonává dodnes. V prosinci roku 2002
byl zvolen také místopředsedou ODS. Do funkce místopředsedy
ODS byl opětovně zvolen i v prosinci 2004.
	Petr Bendl je od srpna 2005 ženatý, má dva syny, Tomáše a Daniela.
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Výbor Regionální rady
Výbor Regionální rady (VRR) je orgánem Regionální rady na základě zákona č.248/2006 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. VRR
má 15 členů, kteří jsou voleni z řad členů Zastupitelstva Středočeského kraje. V  čele VRR stojí předseda. Do kompetence VRR
patří zejména schvalování:
realizační a řídící dokumentace Regionálního operačního programu
opatření, týkající se publicity a informovanosti o Regionálním
operačním programu
výběru projektů, kterým Regionální rada poskytne dotaci či návratnou finanční výpomoc
výroční a závěrečné zprávy o realizaci, případně i další zprávy a podklady spojené s realizací Regionálního operačního programu
rozpočtu Regionální rady a závěrečného účtu Regionální rady.

Organizační struktura
Úřadu Regionální rady
		

Ředitel

		
			
			

		
Útvar
interní audit

	Odbor 	Odbor	Odbor
Kancelář ředitele	Finanční útvar
Řízení ROP

	Oddělení TP a absorpční kapacita

Úřad Regionální rady
Ředitel – Mgr. Marek Kupsa
Úřad Regionální rady je výkonným orgánem Regionální rady,
který zabezpečuje veškeré úkoly spojené
s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Střední Čechy s výjimkou těch záležitostí,
které jsou svěřeny Výboru Regionální rady.
Úřad Regionální rady dále plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Regionální rady a plní úkoly uložené mu Výborem
regionální rady a předsedou a vykonává
další působnosti svěřené mu zákonem.

	Oddělení Komunikace a publicita

Oddělení Metodická podpora

Oddělení Monitoring a evaluace

Oddělení Administrace projektů

Oddělení Realizace projektů a plateb

www.ropstrednicechy.cz
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Prioritní osy
Prostřednictvím Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy budou realizovány projekty ve 4 prioritních osách, které jsou dále členěny do 11 oblastí podpory.

Prioritní osa – Doprava
1.1 Regionální dopravní infrastruktura
1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy
Na prioritní osu 1 je z fondů EU vyčleněno 232,6 mil. €, tj. 41,6 %
ROP SČ
	Např. rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba
souvislých úseků silnic II. a III. třídy vč. odstraňování dopravních
závad, úprava nebezpečných míst a nevyhovujících křižovatek,
budování protihlukových stěn, obchvatů, protiprašných opatření,
mimoúrovňová křížení biokoridorů, výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, rozvoj infrastruktury pro leteckou
dopravu, rekonstrukce nevyhovujících a výstavba nových zastávek veřejné dopravy včetně bezbariérové úpravy a souvisejícího
vybavení, zřizování a rozšiřování odstavných ploch systému „Park
and Ride“ u železničních zastávek a významných autobusových
terminálů, obnova vozového parku se zřetelem na ekologický provoz a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, výstavba
cyklistických stezek a cyklistických pruhů apod.

Prioritní osa – Integrovaný
rozvoj území
3.1 Rozvoj regionálních center
3.2 Rozvoj měst
3.3 Rozvoj venkova
Na prioritní osu 3 je z fondů EU vyčleněno 206,9 mil. €, tj. 37,0 %
ROP SČ
	Např. přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území,
obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací, odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží, hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství,
včetně výsadby okrasné zeleně, projektová příprava, projektová
dokumentace, architektonická soutěž, obnova a rekonstrukce stávajících objektů, modernizace a obnova infrastruktury veřejných
služeb, pořízení vybavení s ohledem na zvýšení kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj apod.

Prioritní osa – Technická pomoc
4.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu
4.2 Informovanost a publicita programu
4.3 Zvýšení absorpční kapacity regionálních aktérů
Na prioritní osu 4 je z fondů EU vyčleněno 19,0 mil. €, tj. 3,4 %
ROP SČ

Prioritní osa – Cestovní ruch

	Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy
pracovníků zapojených do řízení ROP SČ, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, zajištění publicity programu, poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu apod.

2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského
kraje

Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy

Prioritní osa 1
Doprava

Prioritní osa 2
Cestovní ruch

Prioritní osa 3
Integrovaný
rozvoj území

Prioritní osa 4
Technická pomoc

Na prioritní osu 2 je z fondů EU vyčleněno 100,6 mil. €, tj. 18,0 % ROP SČ
	Např. vybudování, rozšíření či modernizace ubytovacího zařízení
s doplňkovými službami (multifunkční sportovní zařízení vč. půjčoven sportovních potřeb aj.), budování turistických stezek vč. doprovodné infrastruktury, budování cyklostezek a cyklotras, rekonstrukce a revitalizace kulturních památek, zřízení, rozšíření a modernizace
jednotného informačního systému, tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů a dalších marketingových nástrojů,
vybudování, rekonstrukce a obnova skanzenů, muzeí apod.

1.1 	Regionální
dopravní
infrastruktura

2.1	Podnikatelská
infrastruktura
a služby
cestovního ruchu

3.1	Rozvoj
regionálních
center

4.1	Řízení, kontrola,
monitorování
a hodnocení
programu

1.2	Udržitelné
formy veřejné
dopravy

2.2 	Veřejná
infrastruktura
a služby
cestovního ruchu

3.2	Rozvoj
měst

4.2 Informovanost
a publicita
programu

3.3	Rozvoj
venkova

4.3	Zvýšení absorpční
kapacity
regionálních aktérů

2.3	Propagace a řízení
turistických
destinací
Středočeského kraje
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Projektový cyklus
Něco málo o projektovém cyklu
Samotný nápad ještě projekt nedělá. Za úspěšným zrealizováním projektu se skrývá náročná cesta pro všechny žadatele o dotace.
Úřad Regionální rady tady je právě proto, aby žadatelům v cestě za uskutečněním jejich vizí pomohl.
Vhodně zvolený
projektový záměr

Vyhlášení výzvy
k předkládání žádosti o dotaci
Příprava projektu

1

Rozhodnutí o dotaci

5

3

Hodnocení projektu

2

4
6

Žádost o platbu

8

9

7

Monitorování
realizace projektu
Zajištění udržitelnosti
projektu

10
11

Publicita projektu

Podpis smlouvy
o poskytnutí dotace

Zahájení
realizace projektu

Těchto jedenáct bodů je nezbytné splnit proto, aby financování projektu
z peněz EU bylo úspěšné. Ve všech jedenácti bodech vám můžou pomoci pracovníci ÚRR svými poznatky, radami a informacemi

Výzvy

Aktuální výzvy

	Na základě plánu výzev jsou vyhlašovány Výborem Regionální rady
výzvy v jednotlivých oblastech podpory. V textu výzvy nalezne žadatel
informace o zaměření dané výzvy (prioritní osa, oblast podpory a její cíle,
podporované aktivity), o příjemcích podpory, formy a výši podpory, výši
alokovaných prostředků, minimální a maximální přípustné výši celkových
způsobilých výdajů projektu, způsobilých výdajích, územním vymezení
a době trvání projektu, kriteriích pro poskytnutí podpory, náležitostech
žádosti o poskytnutí podpory a o termínu předkládání žádosti. Tyto informace jsou blíže specifikovány v Pokynech pro žadatele a příjemce v kapitole Upřesnění podmínek pro výzvu ROP NUTS 2 Střední Čechy.

Prioritní osa 1 – Doprava
– vyhlášena 20. 12. 2007 – ukončena 29. 2. 2008
Číslo výzev: 2 a 3
1.1 Regionální dopravní infrastruktura (místní komunikace)
1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy

Prioritní osa 1 – Doprava
– vyhlášena 1. 2. 2008 – ukončena 17. 3. 2008
Číslo výzvy: 7
1.1 Regionální dopravní infrastruktura

Prioritní osa 2 – Cestovní ruch
– vyhlášena 20. 12. 2007 – ukončena 29. 2. 2008
Čísla výzev: 4, 5, 6
2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu,
2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu
2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského
kraje.

Harmonogram plánovaných výzev
Prioritní osa 3 – Integrovaný rozvoj území
		
		

3.1 – Rozvoj regionálních center
3.2 – Rozvoj měst
3.3 – Rozvoj venkova

vyhlášení 25. 2. 2008
vyhlášení 5. 3. 2008
vyhlášení 5. 3. 2008

ukončení 31. 7. 2008
ukončení 5. 5. 2008		
ukončení 5. 5. 2008

Pokyny pro žadatele a příjemce jsou hlavním průvodcem a pomocníkem pro žadatele a příjemce při zpracování a realizaci projektu.
Pokyny jsou vydávány vždy pro každou výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí dotace. Obsahují jak povinnosti žadatele a příjemce
během celého projektového cyklu ve vztahu k ROP SČ, tak i doporučení vycházející ze zkušeností z předchozího programového období
2004 – 2006.

www.ropstrednicechy.cz
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Úspěšné projekty ze SROP
Příklady táhnou
Vždy je dobré vědět, že vše co je zde napsáno nejsou jen
nudná čísla a fráze. Ostatně koho baví číst jen samé poučky,
metodické pokyny. Důležité je vidět výsledky! Tak tady jsou.
Jedná se o projekty úspěšně zrealizované z minulého programového období SROP 2004-2006.

V oblasti prioritní osy 1 – Doprava:

II/608 Veltrusy,
rekonstrukce mostu ev. č. 608-609
	Tento projekt řešil havarijní stav mostu, který byl způsoben především poškozením mostních závěr, poškozením odvodnění římsy,
zábradlí a mostní vozovky. Tento nevyhovující stav byl odstraněn
celkovou rekonstrukcí mostu. Rekonstrukce zahrnovala aktivity,
jako je bourání, rekonstrukce objektů pozemní komunikace, vlastní
rekonstrukce mostu, výstavba opěrných zdí, rekonstrukce veřejného osvětlení a přemístění plavebních znaků. Výstupem projektu
je most o délce 227 metrů, šířce 13,6 metru a s chodníky po obou
stranách mostu širokými 1,32 metru. Normální zatížitelnost v mostu je 26 t, výhradní 48 t.
Celkové náklady projektu:
83 931 187 Kč
Prostředky z EU (ERDF):
60 611 925 Kč
Prostředky z krajského rozpočtu:
23 319 262 Kč

V oblasti prioritní osy 2 – Cestovní ruch:

Vybudování ubytovací kapacity ****hotel – zámek Dobříš
	V objektech zámku (v tzv. novém křídle a v prostoru nad správou zámku), došlo během druhé poloviny 20. století k necitelnému
začlenění sociálních zařízení, skladů, kotelny a zasedací místnosti
do předmětného prostoru. Byla proto nutná celková rekonstrukce
daných prostor s důrazem na vhodné začlenění projektu do historického rázu objektu a na výběr vhodného interiéru zapadajícího
do celkového stylu zámku. Nově vybudovaný **** hotel nabízí de-

set dvoulůžkových pokojů a jeden apartmán, včetně komfortního
sociálního zařízení, recepce a zázemí.
Celkové náklady projektu:
15 666 182 Kč
Prostředky z EU (ERDF):
3 500 000 Kč
Prostředky z krajského rozpočtu:
1 500 000 Kč
Vlastní zdroje:
10 666 182 Kč

www.ropstrednicechy.cz
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Aktuality a novinky
Jsme tady od toho,
abychom vám poradili
	Práce na projektech jistě není lehká, proto u nás máte stále otevřené dveře. Úřad Regionální rady má za cíl co možná nejvíce vyjít
vstříc žadatelům v jejich záměrech a vždy poradit se vzniklými problémy v podávaných projektech. V tomto směru je jistě nejdůležitější oddělení Administrace projektů.

Kontakt na toto oddělení a jeho pracovníky:
Ing. Iveta Holá
– cestovní ruch (prioritní osa 2)
– tel.: 257 280 612, hola@kr-s.cz
Ing. Martina Dohnálková
– cestovní ruch (prioritní osa 2)
– tel.: 257 280 472, dohnalkova@kr-s.cz
Ing. Jan Přikryl
– doprava (prioritní osa 1)
– tel.: 257 280 130, prikryl@kr-s.cz
Ing. Hana Zakouřilová
– doprava (prioritní osa 1)
– tel.: 257 280 431, zakourilova@kr-s.cz
Ing. Jiří Kubíček
– revitalizace obcí (prioritní osa 3)
– tel.: 257 280 129, kubicek@kr-s.cz
Ing. Dana Pudilová
– infrastruktura veřejných služeb (prioritní osa 3)
– tel.: 257 280 121, pudilova@kr-s.cz
Ing. Ivana Hlavínová
– infrastruktura veřejných služeb (prioritní osa 3)
– tel.: 257 280 327, hlavinova@kr-s.cz

Webové stránky
	V současné době je internet jedním z nejdůležitějších zdrojů informací pro firmy, organizace či jednotlivce. Úřad Regionální rady provozuje svoje internetové stránky na adrese: www.ropstrednicechy.cz.
Na těchto stránkách se snažíme dávat potenciálním žadatelům ty
nejaktuálnější zprávy. Lidé zde naleznou důležité dokumenty, jako
jsou např. Pokyny pro žadatele a příjemce, znění aktuálních výzev, informace týkající se pořádání seminářů, workshopů atd.

Často kladené dotazy
	Na našich webových stránkách www.ropstrednicechy.cz vznikla
sekce FAQ (často kladené dotazy). Zde naleznete odpovědi na dotazy, které jsou žadateli kladeny při konzultacích. Jedná se o doplňkové informace/výklad dokumentace ROP (zejm. Prováděcího
dokumentu ROP SČ, Pokynů pro žadatele a příjemce). Informace
zde uvedené vychází z kontextu konkrétních projektových záměrů,
které je nutné vždy pojímat jako celek. Z tohoto důvodu nemůžeme
garantovat jejich obecnou aplikovatelnost a odkazujeme na primární platnost zdrojové dokumentace.

Užitečné odkazy
www.ropstrednicechy.cz
www.strukturalni-fondy.cz

Workshopy k výzvám
na prioritní osu č. 3
Workshopy k březnovým výzvám na prioritu 3 proběhnou v prvních dvou týdnech v březnu 2008.
			
Workshopy k prioritní ose 3 – Integrovaný rozvoj území:
4. 3. 2008

Fyzická revitalizace
3.2 Rozvoj měst
3.3 Rozvoj venkova

6. 3. 2008

Volnočasové aktivity, sociální integrace,
vzdělávání a zdravotnictví
3.2 Rozvoj měst
3.3 Rozvoj venkova

           	

11. 3. 2008 Volnočasové aktivity, sociální integrace,
vzdělávání a zdravotnictví
3.2 Rozvoj měst
                   	3.3 Rozvoj venkova
                       
13. 3. 2008 Volnočasové aktivity, sociální integrace,
vzdělávání a zdravotnictví
3.2 Rozvoj měst
 	
3.3 Rozvoj venkova
                       
Bližší informace o workshopech se dozvíte na našich webových
stránkách www.ropstrednicechy.cz v sekci „Informační akce“.

www.ropstrednicechy.cz
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Síť euromanažerů
	Za účelem posílení schopnosti potenciálních příjemců předkládat v dostatečném množství kvalitní projektové záměry a následně
tyto projekty realizovat, spolufinancovat a zajistit jejich udržitelnost
je v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy vytvořena síť Euromanažerů ROP.
Náplní práce euromanažera je zejména:
poskytování informací o možnostech získávání finančních prostředků z ROP Střední Čechy obcím, mikroregionům, NNO, podnikatelským subjektům, veřejnosti a dalším cílovým skupinám,

poradenský servis pro předkladatele a realizátory projektů,
šíření informací o nabídce vzdělávání a dalších aktivitách realizovaných ÚRR,
vyhledávání cílových skupin, u kterých je potřeba zvýšit informovanost o možnostech čerpání finančních prostředků z ROP Střední Čechy,
informování veřejnosti o ROP Střední Čechy a zvyšování publicity
tohoto programu
	Euromanažeři ROP působí v regionech od 1. 2. 2008.

Místo

Jméno

Telefon

email

Dobříš

Mgr. Lenka Mazochová

775 061 557

mazochova@mestodobris.cz

Ořech

Ing. Vladimír Glaser

602 614 170

glaser@obce.cz

Beroun

Mgr. Kateřina Řehořková

603 428 853

uprr5@muberoun.cz

Příbram

Ing. Marta Krejčíčková

602 733 214

krejcickova@financecb.cz

Kladno

PhDr. Pavla Řehořová

604 980 082

pavla.minea@seznam.cz

Rakovník

Iveta Štěpánková

602 567 303

stepankova@rakovnicko.info

Velvary

Jaroslava Saifrtová

606 605 202

Jaroslava.saifrtova@centrum.cz

RNDr. Jaroslav Huk

724 434 154

huk@stem.cz

Mělník

Mgr. Galina Čermáková

724 068 686

agconsult@seznam.cz

Brandýs nad Labem

Ing. Tomáš Uhlíř

606 764 498

t.uhlir@seznam.cz

Benátky nad Jizerou

Mgr. Luboš Rambousek

721 125 978

rambousek@eukancelar.eu

Kolín

Mgr. Jitka Trojanová

774 650 034

trojanova@eukancelar.eu

Kostelec nad Černými Lesy/Pečky Ing. Jana Havelková

721 170 388

projekty@podlipansko.cz

Zbraslavice

Mgr. Radek Tvrdík

724 106 051

radek.tvrdik@centrum.cz

Ludmila Škorničková

777 199 737

luskor@email.cz

Ing. Miloš Ciniburk

321 612 215

milos.ciniburk@seznam.cz

Mgr. Miloslav Oliva

721 210 662

rop@posemberi.cz

Říčany

Ing. Dagmar Vyklická

724 165 924

d.vyklicka@seznam.cz

Vlašim

Petr Zapletal

608 889 506

zapletal@podblanickem.net

Benešov

Bc. Jaroslav Švejda

724 183 529

svejda@posazavi.com

Ing. Eliška Brodová

605 296 765

brodova@posazavi.com

Ing. Eliška Zemanová

739 622 776

zemanovaeliska@posazavi.com

Sedlčany

Štěpánka Barešová

604 585 087

obce.sedlcany@tiscali.cz

Říčany – NNO Jih

Ing. Irena Zemánková

775 283 823

zemankova@olivovanadace.cz

Nebužely – NNO Sever

Hana Vlčková

603 463 582

hana.vlckova@quick.cz

Praha 9-Vysočany
– podnikatelský sektor

Ing. Ivana Chottová

724 613 949

chottova@komora.cz

Český Brod

Podrobné informace o Euromanažerech ROP působících ve Středních Čechách (adresy kanceláří, úřední hodiny, působnost aj.) naleznete
na našich webových stránkách www.ropstrednicechy.cz odkazy „Absorpční kapacita“ – „Euromanažeři ROP“.

Vydavatel: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: +420 257 280 602, fax: +420 257 280 643, e-mail: info-rop@kr-s.cz,
www.ropstrednicechy.cz. Elektronický zpravodaj vychází čtvrtletně.
Kontaktní osoby:
Mgr. Petra Vašátová
tel.: +420 257 280 189
e-mail: vasatova@kr-s.cz

Ivana Šmídová
tel.: +420 257 280 867
e-mail: smidovai@kr-s.cz

Martin Janda
tel.: +420 257 280 138
e-mail: janda@kr-s.cz

Partner:

www.ropstrednicechy.cz
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