
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut pro regionální spolupráci a Jihomoravský kraj  

si Vás dovolují pozvat na konferenci konanou pod záštitou  

náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Romana Celého 

 

 Dotační příležitosti pro obce 

 

Které dotační programy jsou vhodné pro uskutečnění Vašich projektů? Jak se mění 

dotační politika v novém období a jaké nové možnosti přináší? Jak úspěšně 

realizovat a administrovat projekty a vyhnout se zbytečným pochybením? 

 

Nejen to, ale i další konkrétní informace, zkušenosti a praktické rady se 

dozvíte od dotačních expertů, odborníků z institucí spjatých s dotacemi a 

od zástupců Jihomoravského kraje. 

 

Místo    Termín 

Hotel ALLVET   čtvrtek 6. 10. 2016 

Drnovice 115      

68 201 Vyškov 

 

 



   

Program 
 

09:00 – 09:30  Prezence 

09:30 – 09:45 Aktuality nového programového období aneb dotační politika 

po roce 2015 

 Roman Celý, náměstek hejtmana, Jihomoravský kraj 

 Petr Hladký, ředitel, Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. 

09:45 – 10:30 Integrovaný regionální operační program 2014 - 2020 – jako 

nástupce Regionálního operačního programu.  

 Jitka Ondrušková, specialista pro absorpční kapacitu, Centrum 

pro regionální rozvoj České republiky 

10:30 – 11:15 Budoucnost Operačního programu Životní prostředí  

 Monika Špačková, ředitelka Odboru krajských pracovišť Morava, 

Státní fond životního prostředí ČR 

11:15 – 11:30  Přestávka 

11:30 – 11:45 Představení partnerů konference 

11:45 – 12:15 Operační program přeshraniční spolupráce a jeho budoucnost 

 Otakar Prudil, ředitel, Regionální rozvojová agentura Východní 

Moravy 

12:15 – 12:40 Zajímavé aktuální výzvy a zkušenosti s realizací projektů 

 Marek Konečný, projektový manažer, Regionální poradenská 

agentura, s.r.o. 

12:40 – 13:00 Výběr dodavatele v novém rozpočtovém období 

 Richard Budzák, právník, Regionální poradenská  

agentura, s.r.o. 

13:00 Oběd 

 

Registrace 

Účast na konferenci je pro registrované zdarma. Registraci je třeba provést na emailové 

adrese zezulak@irs-eu.com, a to nejpozději do 28.9. 2016. Každá registrace je následně 

potvrzena. Těšíme se na Vaši účast. 

 

 

 

V případě dotazů kontaktujte organizátora akce: 

Roman Zezulák 

Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. 

       Mob.:+420 734 154 021 

Mail: zezulak@irs-eu.com 
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