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za tým EUROP a.s. 
Ing. Vladimíra Vyhnisová
předsedkyně představenstva

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi představit Vám naši společnost 
EUROP a.s. 

Jsme mladá, dynamicky se rozvíjející dotač-
ně-poradenská společnost, schopná flexibil-
ně reagovat na Vaše požadavky. Nabízíme 
Vám poradenství v oblasti získávání dotací 
a dále poskytujeme služby v oblasti pořizo-
vání územních plánů. Naším cílem je pře-
devším spokojený klient, chceme Vám být 
spolehlivým partnerem, poskytujícím kvalitní 
a komplexní poradenství. Díky naší speciali-
zaci a několikaletým zkušenostem jsme Vám 
schopni nabídnout komplexní zabezpečení 
celého administrativního postupu v jednotli-
vých oblastech. Naší snahou je provést Vás 
celým procesem tak, aby byl zajištěn jeho 
maximální užitek s minimálními interními ča-
sovými a finančními nároky.

Těšíme se na budoucí spolupráci s Vámi.
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POŘIZOVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ - ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Nabízíme Vám své služby při pořizování územního plánu Vaší obce či města.

Potřebujete v souvislosti s novým stavebním zákonem pořídit pro svou obec či město nový územní 
plán, nebo jen pořídit změnu stávajícího územního plánu, vzhledem k zamýšleným záměrům v obci? 

  Pomůžeme Vám vytvořit, zpracovat, projednat a schválit územní plán respektující Vaše zájmy, 
požadavky a představy, tak aby Vaše obec mohla realizovat své rozvojové záměry.

 Zajistíme pro Vás změnu Vašeho územního plánu umožňující reagovat Vaší obci na společenské změny a dále se rozvíjet.

Potřebujete v rámci své obce podrobněji prověřit konkrétní zastavitelné území? 

Pořídíme pro Vás regulační plány či územní studie, které 
 zabrání živelné a nekontrolovatelné výstavbě na území Vaší obce, 
 usnadní práci stavebnímu úřadu a dotčeným orgánům,
 umožní rychlou výstavbu investorům, jejichž záměry jsou v souladu s představami Vaší obce.

Chcete mít aktuální přehled o stavu volných ploch určených k výstavbě na území Vaší obce  
(v rámci jednotlivých funkčních ploch). Nebo snad uplatnily dotčené orgány v rámci projednání změny 
Vašeho územního plánu požadavek na doložení vyhodnocení využití zastavitelných ploch ÚP? 

  Na základě shromážděných informací o území Vaší obce, informací stavebního úřadu aj.,  
pro Vás zajistíme zpracování Vyhodnocení využití zastavitelných ploch v grafické i tabulkové podobě.

V současné době pořizujeme územní plány či jejich změny pro obce Mníšek, Oldřichov v Hájích,  
Nové Město pod Smrkem, Hodkovice nad Mohelkou. 



DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Zabýváme se především komplexním poradenstvím při zajišťováním celého procesu získání a čerpání 
dotací z fondů Evropské unie i Státního rozpočtu ČR, a to pro všechny typy žadatelů. 
Pokud hledáte finanční zdroje na uskutečnění svých investic či zvažujete realizaci rozvojových projektů, pak neváhejte 
a kontaktujte nás. Rádi Vám se získáním dotace pomůžeme. Tím, co nás odlišuje od konkurence je komplexní pokrytí 
dotačního projektového cyklu. Můžete využít komplexní balíček služeb či jen jednotlivé služby samostatně. 

Nabízíme i jednorázové poradenství, přičemž každému klientovi můžeme nabídnout individuální řešení šité na míru:
 Zajistíme veškeré informace o dotačních příležitostech s možností vyhledání vhodných dotačních titulů.
 Poradíme Vám při zpracování žádosti o dotaci, případně ji za Vás zpracujeme včetně souvisejících studií a příloh.
 Zařídíme realizaci výběrových řízení a následný monitoring projektu po celou dobu nutnou pro udržení dotace.

V současnosti se programovací období let 2007 – 2013 chýlí ke konci, a proto je potřeba se v předstihu připravit na 
programovací období 2014 – 2020. Svým klientům proto doporučujeme chopit se příležitosti a již v současné době začít 
projekty připravovat. Vaše konkurence nespí, a pokud dotaci na svůj projekt nezískáte Vy, pokusí se ji získat někdo jiný.
V tomto programovacím období jsme našim klientům pomohli získat přes 950 mil. Kč ze zdrojů EU i Státního rozpočtu.

MEZI ÚSPĚšNé PROjEkTy PATŘÍ:

Financované z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod:

  Obnova a modernizace víceúčelové tribuny jako součásti multifunkčního městského sportovního areálu,  
žadatel Sportovní areál Liberec, s.r.o., dotace 19 286 tis. Kč, realizace projektu ukončena, projekt v udržitelnosti.

  Doplnění infrastruktury cestovního ruchu v obci Mníšek, žadatel Obec Mníšek, dotace 25 725 tis. Kč,  
realizace projektu ukončena, projekt v udržitelnosti.

  Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec, žadatel Butterfly Trading s.r.o.,  
dotace 54 000 000 Kč, projekt v realizaci.
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  Doprovodná turistická infrastruktura Tanvaldska, žadatel Mikroregion Tanvaldsko, dotace 5 707 tis. Kč,  
realizace projektu ukončena, projekt v udržitelnosti.

  Přestavba křižovatky silnice I/35 a ul. České Mládeže - II.etapa, žadatel Liberecký kraj,  
dotace 58 705 tis. Kč, projekt v realizaci.

 Rekonstrukce silnice III/27017 Krompach - statní hranice, žadatel Liberecký kraj, dotace 31 216 tis. Kč, projekt v realizaci.
  Mimoň - okružní křižovatka Kozinovo náměstí (II/268 x II/270), žadatel Liberecký kraj, dotace 14 102 tis. Kč,  

realizace projektu ukončena, projekt v udržitelnosti.
  Mimoň Okružní křižovatka Náměstí ČSLA (II/268 x II/270), žadatel Liberecký kraj, 

dotace 18 698 tis. Kč, realizace projektu ukončena, projekt v udržitelnosti.
 Mimoň - Humanizace průtahu II/268 a OK Tyršovo náměstí, žadatel Liberecký kraj, dotace 66 260 tis. Kč, projekt v realizaci.
  Silnice II/270 Luhov - Postřelná, žadatel Liberecký kraj, dotace 50 430 tis. Kč,  

realizace projektu ukončena, projekt v udržitelnosti.
 Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem Tanvald, žadatel Liberecký kraj, dotace 37 860 tis. Kč, projekt v realizaci.
  Zlepšení dopravní obslužnosti v obcích na Jablonecku, žadatel Dopravní podnik měst 

Liberce a Jablonce a.s., dotace 15 840 tis. Kč, projekt v realizaci.
  Centrum historie tramvajové dopravy, , žadatel Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce a.s.,  

dotace 63 920 tis. Kč, projekt čeká na schválení.
  Dodávka SPECT/CT gamakamery a rekonstrukce prostor pro instalaci spect/ct gamakamery a úprava 

čistých prostor, žadatel Krajská nemocnice Liberec a.s., dotace 19 997 tis. Kč, projekt v realizaci.
  Dodávka počítačového tomografu a rekonstrukce PIO S2 sekce A pro instalaci poč. tomografu, 

žadatel Krajská nemocnice Liberec a.s., dotace 31 057 tis. Kč, projekt v realizaci.
  Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP CL, 

žadatel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s., dotace 20 010 tis. Kč, projekt v realizaci.
  Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti pro volnočasové aktivity,  

žadatel Liberecký kraj, dotace 6 813 tis. Kč, projekt čeká na schválení.
  Rekonstrukce hřiště a tělocvičny u Střední školy gastronomie a služeb Liberec,  

žadatel Liberecký kraj, dotace 22 768 tis. Kč, projekt čeká na schválení.
 Rekonstrukce a dostavba Liberecké výšiny č.p. 251, žadatel Družstvo PLP Invest, dotace 38 290 tis. Kč, projekt v realizaci.



Financované z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad:

  Revitalizace a regenerace brownfields - kasárna Hamrníky, žadatel Město Mariánské Lázně, 
dotace 25 000 tis. Kč, realizace projektu ukončena, projekt v udržitelnosti.

  Vybudování zóny klidu, žadatel Město Mariánské Lázně, dotace 25 000 tis. Kč,  
realizace projektu ukončena, projekt v udržitelnosti.

Financované z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy:

  Oáza klidu a pohybu, žadatel Společnost Waldorfské školy Příbram o.s., dotace 1 999 tis. Kč,  
realizace projektu ukončena, projekt v udržitelnosti.

Financované z Operačního programu životní prostředí:

 Revitalizace a regenerace brownfields I., žadatel Město Mariánské Lázně, dotace 13 971 tis. Kč, projekt v realizaci.
 Revitalizace a regenerace brownfields II., žadatel Město Mariánské Lázně, dotace 10 962 tis. Kč, projekt v realizaci.
 Ekocentrum Bažantnice u Loukova, žadatel Alternativa 3000 o.s., dotace 41 948 tis. Kč, projekt v realizaci.
  Rozšíření technologie na zpracování skla, žadatel SPL Recycling a.s., dotace 37 147 tis. Kč,  

realizace projektu ukončena, projekt v udržitelnosti.
 Centrum recyklace a třídění skla, žadatel ENVY Recycling s.r.o., dotace 50 000 tis. Kč, projekt v realizaci.
  Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec,  

Truhlářská objekt A, žadatel Liberecký kraj, dotace 9 586 tis. Kč, projekt v realizaci.
  Digitální povodňový plán města s pověřeným obecním úřadem Benátky nad Jizerou a vybudování VS  

na Jizeře v povodí Labe, žadatel Město Benátky nad Jizerou, dotace 4 311 tis. Kč, projekt v realizaci.
  Aktualizace DPP města Bakov nad Jizerou a vybudování VIS na Jizeře v povodí Labe, 

žadatel Město Bakov nad Jizerou, dotace 3 572 tis. Kč, projekt v realizaci.
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Financované z programu Podnikání a inovace:

  Pořízení technologie – rozšíření a zefektivnění výrobního programu společnosti Tomovy parky s.r.o.,  
žadatel Tomovy parky s.r.o., dotace 2 900 tis. Kč, realizace projektu ukončena, projekt v udržitelnosti.

  Snížení energetické náročnosti v rámci výrobního areálu v Radvánovicích,  
žadatel Tomovy Parky s.r.o., dotace 1 783 tis. Kč, projekt v realizaci.

 Rekonstrukce výrobních prostor, žadatel Tomovy Parky s.r.o., dotace 21 378 tis. Kč, projekt v realizaci.

Financované z Integrovaného operačního programu:

  Elektronizace služeb veřejné správy v ORP Louny, žadatel Město Louny, dotace 4 678 tis. Kč,  
realizace projektu ukončena, projekt v udržitelnosti.

  Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích správního obvodu,  
žadatel Město Dačice, dotace 5 407 tis. Kč, projekt schválen, ale nedokončen.

  Město Luhačovice - Rozvoj služeb eGovernmentu obce s rozšířenou působností a v obcích 
správního obvodu, žadatel Město Luhačovice, dotace 5 289 tis. Kč, projekt v realizaci.

Financované z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost:

  Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců 
SML, žadatel Statutární město Liberec, dotace 1 294 tis. Kč, realizace projektu ukončena, projekt v udržitelnosti.

Financované ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj, Obnova obecního  
a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou:

 03510-0 Most přes řeku Smědá ve Frýdlantě, žadatel Liberecký kraj, dotace 4 290 tis. Kč, projekt v realizaci.
 27241-6 Dubnice, žadatel Liberecký kraj, dotace 1 519 tis. Kč, projekt v realizaci.



 29110-2 Most přes potok v Dětřichovci, žadatel Liberecký kraj, dotace 525 tis. Kč, projekt v realizaci.
 03511-3 Most přes potok ve Frýdlantě, žadatel Liberecký kraj, dotace 3 322 tis. Kč, projekt v realizaci.
 03511-2 Most přes potok na konci zastavění města Frýdlant, žadatel Liberecký kraj, dotace 3 456 tis. Kč, projekt v realizaci.
 M1 – Ke Hřišti ul., přes levostranný přítok Jeřice, žadatel Obec Mníšek, dotace 212 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 M2 - ulice Ke Křížkům, přes Jeřici, žadatel Obec Mníšek, dotace 2 904 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 M4 - Dlouhá ulice, přes Jeřici, žadatel Obec Mníšek, dotace 536 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 M3 - příjezd k Tovární ulici, přes Jeřici, žadatel Obec Mníšek, dotace 1 788 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 M5 - Školní ulice, přes Jeřici, žadatel Obec Mníšek, dotace 1 453 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 M6 - Spojovací ulice, přes Jeřici, žadatel Obec Mníšek, dotace 1 859 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 M7 - Dětská ul, přes potok Fojtka, žadatel Obec Mníšek, dotace 1 586 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 M8 - Poutní ulice, přes potok Fojtka, žadatel Obec Mníšek, dotace 1 453 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 M9 - ulice Fojtova, přes potok Fojtka, žadatel Obec Mníšek, dotace 2 103 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 M10 - ulice K Pekárně, přes potok Fojtka, žadatel Obec Mníšek, dotace 1 076 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 M11 - ulice U Potoka, přes Jeřici, žadatel Obec Mníšek, dotace 2 165 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 L1 - MK 8d - přes Jeřici, žadatel Obec Mníšek, dotace 841 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 K1 - Svahy a vozovka v ulici Spojovací, žadatel Obec Mníšek, dotace 579 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 K3 - ulice Zadní, žadatel Obec Mníšek, dotace 253 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 K4 - Ulice Tovární, žadatel Obec Mníšek, dotace 98 tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 K5 - Svah a vozovka v ulici Zadní, žadatel Obec Mníšek, dotace 801tis. Kč, realizace projektu ukončena.
 K6 - Sesuv nad chatou Bumbálka, ul. Polní, žadatel Obec Mníšek, dotace 1 910 tis. Kč, realizace projektu ukončena.

Financované ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů:

  Revitalizace a regenerace bývalých kasáren Hamrníky – 5. Etapa,  
žadatel Město Mariánské Lázně, dotace 6 358 tis. Kč, realizace projektu ukončena.

Financované ze zdrojů Evropské komise:

  10th European Youth Olympic Winter Festival 2011, žadatel Liberecký kraj, 
dotace 49 026 tis. Kč, realizace projektu ukončena.



C o n s u l t i n g  C o m pa n y  &  Eu  f u n d s

V SOUČASNOSTI PRACUjEME PRO:

 Liberecký kraj
 Krajskou správu silnic Libereckého kraje, p.o.
 Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce a.s.
 Krajská nemocnice Liberec a.s.
 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
 Obec Mníšek
 Město Mariánské Lázně
 Sportovní areál Liberec s.r.o.
 Volejbalový klub Technické univerzity Liberec, o.s.
 SPL Recycling a.s.
 Envy recycling s.r.o.
 CEEK a.s.
 MOBIL TEL Liberec, spol. s.r.o.
 PLASTYMAT CZ, s.r.o.
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