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Centrum evropského projektování a.s.

 regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje

 Centrum evropského projektování vzniklo již v roce 2004 jako 

příspěvková organizace

 v roce 2007 byla založena akciová společnost Centrum evropského 

projektování a.s., příspěvková organizace se přejmenovala na 

Centrum EP dnes Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI)

 CEP se zaměřuje na práci pro města, obce, neziskové organizace, 

podnikatele v oblasti dotací, veřejných zakázek a školení

 CIRI se zaměřuje na práci pro Královéhradecký kraj a jeho organizace, 

tím je umožněno přímé zadávání zakázek kraje své příspěvkové 

organizaci



DOTAČNÍ MANAGEMENT 



DOTAČNÍ MANAGEMENT 

Nabízíme kompletní administraci dotačních projektů:

 Konzultace projektového záměru, vyhledání dotace

 Zpracování žádosti o dotaci

 Realizace projektu, monitorovací zprávy, žádosti o platbu

 Závěrečné vyúčtování projektu

 Udržitelnost projektu

 Zpracováváme žádosti do všech operačních programů i státních 

dotačních titulů

 Poskytujeme konzultace týmům žadatele

 Pomohli jsme klientům získat dotace ve výši přes 8 mld. Kč 

 Máme průměrnou úspěšnost 85% žádostí, v IROP nad 90 %



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 Konzultace podmínek a průběhu zadání

 Příprava zadávací dokumentace

včetně návrhu smlouvy 

 Vyhlášení zakázky

 Průběžná komunikace s uchazeči

 Otvírání obálek s nabídkami

 Posouzení a hodnocení nabídek

 Vedení kompletní dokumentace

 Zajišťujeme profil zadavatele

 Administrovali jsme zakázky ve výši předpokládané hodnoty přes 

3,5 mld. Kč



LEKTORSKÁ ČINNOST



LEKTORSKÁ ČINNOST

 Otevřená školení či kurzy na míru

 Praktické kurzy – vše si vyzkoušíte formou workshopů

 Akreditované kurzy 

 Zkušený lektorský tým s dlouholetou praxí

 E-learningové formy vzdělávání

 Kurzy máme prakticky zaměřené s předáváním našich zkušeností

Hlavní oblasti školení:

 Veřejné zakázky

 Projektové řízení – příprava na mezinárodní zkoušku IPMA či na zkoušky 

profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací

 Dotační management

 Behaviorální dovednosti

 Proškolili jsme přes 600 osob



Autorizovaná osoba v oblasti 

projektového řízení
Stali jsme se první autorizovanou osobou v ČR, která mohla 

realizovat zkoušky v profesích Manažer projektu a Administrátor 

projektu. Toto oprávnění jsme obdrželi od MMR v dubnu 2013.

Nabízíme zkoušky v níže uvedených profesních kvalifikacích:

 63-006-N Administrátor projektu

 63-007-R Manažer projektu

 63-008-T Manažer programů a komplexních projektů

164 osob u nás prošlo zkouškou.



Příklady našich úspěšných projektů za minulý rok

Žadatel Název projektu OP

Obec Sovětice Pořízení velkoobjemové cisterny pro JSDH 

Sovětice

IROP

Město Vrchlabí Cyklostezky Vrchlabí - Nábřeží Labská -

ulice Nádražní - Řešení cyklistické dopravy

IROP

Město Úpice Oprava objektu č. p. 92 Dřevěnka IROP

SŠIS 

Dvůr Králové n. L.

Maják - síť kolegiální podpory OP VVV

Městys Mlázovice Rekonstrukce požární zbrojnice Mlázovice IROP

Obec Litíč Rekonstrukce č. p. 53 v Litíči IROP

Město Broumov Sociální práce - Broumov OPZ

Hustířanka služby s.r.o. Vznik sociálního podniku Hustířanka služby 

s.r.o. 

OPZ

Město Nový Bydžov MÚ Nový Bydžov - profesionální úřad OPZ



Příklady našich zkušenosti z nového období

 kontrola výpisu katastru – pozemky musí být v majetku žadatele, nebo 

ošetřeny smlouvou na dobu minimálně přípravy, realizace a udržitelnosti 

– nájemní smlouva umožňující účtování technické zhodnocení majetku, 

ověření zda pozemek aktuálně nevyužívá jiný nájemce např. zemědělec, 

který zasel a bude nutné čekat s realizací na sklizeň

 pro úspěch projektu je nutná dobře připravená PD a rozpočty

 pokud budete mít ukončené výběrové řízení před vydáním rozhodnutí 

dojde k aktualizaci rozpočtu dle VZ a vy již nebudete v projektu mít 

finance na případné vícepráce např. v  IROP

 nutné dobře popsat potřeby cílové skupiny a způsob ověření jejich 

potřeb v rámci OPZ

 ověřit počet veřejných zakázek, dnes spíše tendence rozdělovat, aby se 

mohli všichni uchazeči o zakázky ucházet např. po konzultaci měla 

jedna ZŠ v malém projektu dnes 6 VZMR



Zajímavé dotační možnosti pro obce
IROP

 Cyklostezky II 

 Sociální bydlení II – v červnu by se měly měnit podmínky

OPZ 

 Profesionalizace veřejné správy

 Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost 

 Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

 Výzva na podporu zaměstnanosti vybraných cílových skupin IP1.1

OPŽP

 Zateplení obvodového pláště budov, renovace otvorů budov (okna, dveře), výměna zdroje 

tepla, instalace fotovoltaického systému a kolektorů 

 Výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů, systémy pro sběr 

komunálního odpadu, systémy pro separaci a svoz, třídící linky

 Kompostéry pro  občany

MŠMT – Podpora materiálně technické základny sportu

MPSV - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb  

MMR – národní program cestovního ruchu



Co pro Vám můžete aktuálně nabídnout
 Zpracování dotační strategie

 Sledování výzev, které Vás zajímají

 Proškolení v oblasti dotací, veřejných zakázek či profesionálního projektového řízení

Cenová politika

 Nabízíme fixní ceny, které jsou vždy předem dané

 Konzultace záměru a ověření naplnění podmínek dotací je zdarma

 Cenu přizpůsobujeme velikosti projektu a náročnosti zpracování/řízení

 např. u neinvestičních projektů nabízíme cenu za zpracování a cenu za úspěch např. v 

podobě 25 tis. Kč a 35 tis. Kč, celkem fixních 60 tis. Kč

Proč s námi?

 Mnohaleté zkušenosti a vysoká úspěšnost projektů

 Najdeme Vám nejvhodnější způsob realizace projektu či zakázky

 Zpracováváme jen projekty s šancí na úspěch

 Máme pojištění profesní odpovědnosti ve výši 15 mil. Kč u Kooperativy a 35 mil. Kč u AIG

 Máme zkušený tým s mezinárodní certifikací v oblasti projektového řízení 



Těšíme se na budoucí spolupráci 

s Vámi

Děkujeme za pozornost


