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Eurocentrum Hradec Králové

součástí integrovaného informačního systému Úřadu vlády ČR a 
Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR

 v České republice je
celkem 13 Eurocenter

 nachází se ve všech
krajských městech



Činnosti Eurocenter

• informování o možnostech čerpání z fondů EU a o přínosech ESIF

• pořádání akcí, seminářů a přednášek pro různé cílové skupiny (studenti, 
podnikatelé, obce, široká veřejnost atd.) 

• poskytování primárních konzultací projektových záměrů

• pořádání foto výstav projektů spolufinancovaných z ESIF

• organizace dnů otevřených dveří na projektech spolufinancovaných z ESIF

• organizace exkurzí na projektech spolufinancovaných z ESIF

• vše bezplatně



Nejdůležitější rozcestník

www.dotaceEU.cz (www.strukturalni-fondy.cz)

• návod, jak získat dotaci

• aktuální harmonogram výzev a kalendář akcí

• mapa projektů a seznam příjemců

• elektronické publikace

http://www.dotaceeu.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/


Kam směřovat Vaše dotazy

• bezplatná informační linka

• on-line chat na webu www.dotaceEU.cz

• Eurocentra www.eurocentra.cz

• řídící orgány či zprostředkující subjekty

E-mail: hana.dolezalova@mmr.cz
Mob.: 731 643 693

FB: www.facebook.com/eurocentrum.hk

Eurocentrum Hradec Králové
Evropský dům
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové

http://www.dotaceeu.cz/
http://www.eurocentra.cz/
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Cílové skupiny Eurocenter

 Média

 Studenti, žáci a pedagogičtí pracovníci

 Neziskové organizace

 Podnikatelská sféra

 Státní správa a samospráva



Spolupráce Eurocentra Pardubice
 Eurocentrum Hradec Králové

 Europe Direct Pardubice

 Univerzita Pardubice

 Krajský úřad Pardubického kraje

 EURES poradkyně pro Pardubický kraj

 Magistrát města Pardubic

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR



Služby Eurocentra Pardubice

 Rozcestník informací o EU

 Odpovídáme na dotazy – email, telefonicky, osobně

 EU do škol – bezplatné přednášky (ZŠ, SŠ, VOŠ)

 Pořádání konferencí, seminářů

 Soutěže pro žáky a studenty škol v regionu 

 Zdroj informačních materiálů o EU – odborná knihovna, materiály vydávané Ústředními orgány státní 

správy, Evropskou komisí a dalšími

 Eurolisty – ke stažení na portálu Eurocentra Pardubice

 Obsahová tvorba portálu www.euroskop.cz



Služby Eurocentra Pardubice

• Přednášky a besedy pro žáky ZŠ, SŠ a VOŠ

• Besedy na Univerzitě Pardubice o aktuálních tématech EU 

• Možnosti studia, práce, stáží a dobrovolnictví nejen v zemích EU, cestování v EU

• Představení programu ERASMUS+, Evropská dobrovolná služba, Evropský sbor solidarity

• Jak správně napsat životopis a motivační dopis?

• EUROPASS

• Ve spolupráci s EURES (Evropské služby zaměstnanosti)

• Účast na veletrzích pracovních příležitostí

• Den Evropy, Evropský den jazyků, Den Nizozemí, Noc s Andersenem,…

• Letní tábory EURO DAY, letní festivaly

• Akce k prioritám Národního konventu o EU



Web Eurocentra Pardubice

 www.eurocentra.cz

 https://pardubice.eurocentra.cz/

http://www.eurocentra.cz/
https://pardubice.eurocentra.cz/


Jsme také na Facebooku!

 https://www.facebook.com/EurocentrumPardubice/

https://www.facebook.com/EurocentrumPardubice/


Eurocentrum Pardubice
Nám. Republiky 2686 
(budova Domu techniky)
532 27 Pardubice
Tel.: (+420) 466 610 110
E-mail: eurocentrum.pardubice@euroskop.cz

Mgr. Lucie Hylmarová
Eurocentrum Pardubice
Regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii

hylmarova.lucie@vlada.cz

www.euroskop.cz/eurocentrum.pardubice

Jak nás kontaktovat?


