
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍRUČKA PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE  



 

 

2 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah 

Soutěžní kategorie pro rok 2023 
Kritéria způsobilosti a kritéria udělení ocenění  
Postup při výběru 
Praktický průvodce soutěží REGIOSTARS 2023 
 

 



 

 

3 
 

REGIOSTARS 2023 

Soutěž REGIOSTARS pořádá jednou ročně GŘ REGIO již od roku 2008 a za dobu své existence 

se stala symbolem excelence projektů financovaných ze zdrojů EU, což svědčí o vlivu 

a inkluzivitou regionálního rozvoje. Od roku 2023 zavádíme do soutěže několik novinek. První 

z nich je to, že projekty mohou soutěžit v šesti kategoriích – ty jsou popsány níže a zůstanou 

stejné i v následujících letech. Protože ceny REGIOSTARS předkládají řešení pro společné 

výzvy a využívají těch největších příležitostí, inspirují regiony ke stále účinnější regionální politice 

EU. K účasti vybízíme projekty z poměrně méně rozvinutých regionů Evropy a ze všech 

programových oblastí. Platforma pro podávání on-line přihlášek je otevřená od 27. února do 

31. května 2023. 

 

Cenu REGIOSTARS mohou projekty získat v šesti tematických kategoriích: 

 

 Kategorie 1) KONKURENCESCHOPNÁ A INTELIGENTNÍ EVROPA  

 Kategorie 2) ZELENÁ EVROPA  

 Kategorie 3) PROPOJENÁ EVROPA 

 Kategorie 4) SOCIÁLNÍ A INKLUZIVNÍ EVROPA  

 Kategorie 5) EVROPA BLIŽŠÍ OBČANŮM 

 Kategorie 6) TÉMA ROKU (2023 – Evropský rok dovedností) 

 

Došlo také k přehodnocení postupu při výběru. Nejprve panel vysoce postavených akademiků 

v daném oboru vyhodnotí podané přihlášky a vybere finalisty. Poté budou finalisté pozváni do 

„závěrečného kola“ výběru, které proběhne v Bruselu během Evropského týdne regionů a měst. 

 

Stejně jako předchozí rok bude mít veřejnost příležitost zvolit svého favorita v rámci Ceny 

veřejnosti. Všichni vítězové budou vyhlášeni během ceremoniálu REGIOSTARS, který se bude 

konat v Ostravě (Česká republika) dne 16. listopadu 2023. 

 

Vítězové šesti kategorií získají místní komunikační kampaň řízenou ve spolupráci s GŘ REGIO, 

která bude zaměřená na podporu oceněných aktivit v daném regionu.  

 

Tato příručka pro účastníky soutěže vám poskytne všechny informace, které potřebujete k tomu, 

aby váš projekt zvítězil. Kromě podrobného popisu oceňovaných kategorií, kritérií způsobilosti 

a kritérií udělení ocenění obsahuje příručka také praktické informace k procesu přihlášení.  

 

Těšíme se na přihlášení vašeho projektu a přejeme vám hodně štěstí. 

Tým REGIOSTARS 
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Soutěžní kategorie 
Kategorie 1 – Konkurenceschopná a inteligentní Evropa 

 
Kategorie 1 se zaměřuje na projekty podporující cíl politiky 1, kterým je dosažení 

konkurenceschopné a inteligentní Evropy díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické 

transformace a regionálního propojení IKT. 

Jednotný trh je srdcem evropských projektů, protože umožňuje volný pohyb lidí, služeb, zboží a 

kapitálu. To nabízí evropským firmám příležitosti a zákazníkům větší výběr a nižší ceny. Občané 

díky jednotnému trhu mohou cestovat, žít, pracovat nebo studovat, kdekoli chtějí. Obecně takový 

trh pomáhá evropským městům a regionům prohloubit svou integraci v rámci Evropské unie. 

Hlavním cílem je vytvořit hladce fungující jednotný trh, kde mohou společnosti všech velikostí a 

ze všech sektorů vzájemně soutěžit za rovných podmínek a rozvíjet, nabízet a používat digitální 

technologie, produkty a služby v takovém měřítku, které zvyšuje jejich produktivitu a globální 

konkurenceschopnost a kde si mohou být spotřebitelé jistí ochranou svých práv. Skrze jednotný 

trh usiluje Evropská unie o posilování své pozice na globálním trhu. Zároveň se chce stát 

globálním digitálním hráčem a umožňovat spravedlivou a konkurenceschopnou digitální 

ekonomiku v souladu s Evropskou digitální strategií nazvanou „Evropa připravená na digitální 

věk“. Digitální strategie EU má za cíl usnadnit lidem a firmám tuto transformaci a zároveň 

dopomoci k dosažení klimaticky neutrální Evropy do roku 2050. 

V této kategorii hledáme dobré projekty propagující inovativní a inteligentní ekonomickou 

transformaci a regionální propojení IKT. Spadají sem i projekty, které zlepšují proces digitalizace 

a vykazují inovativní přístupy k implementaci strategií RIS se zapojením zainteresovaných 

subjektů. Vítány jsou projekty, které připravují evropské malé a střední podniky na 

konkurenceschopné podnikání v globalizované ekonomice. Mohou například zahrnovat aktivity 

rozvíjející nové technologie a produkty, zlepšující inovační systémy, budující 

konkurenceschopnost prostřednictvím designu a kreativního průmyslu, podporující sociální 

podnikání, zlepšující inovace v sociální oblasti a službách nebo podporující nové obchodní 

modely a inovace vycházející z praxe. Projekty mohou také přispívat k udržitelným regionálním 

systémům pro inovace a podpoře pracovního trhu v digitálních odvětvích.  

Užitečné odkazy 

 Evropská digitální strategie: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_cs  

 Evropská průmyslová strategie: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_cs  

 Platforma pro inteligentní specializaci: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

 Evropská strategie jednotného trhu: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/single-market-strategy_cs   

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_en
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_en
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Kategorie 2 – Zelená Evropa 
Kategorie 2 se zaměřuje na projekty podporující cíl politiky 2, kterým je zelená a odolná Evropa 

díky podpoře spravedlivého přechodu na čistou energii, zelených a modrých investic, 

oběhového hospodářství, zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, prevence, 

řízení rizik a udržitelné městské mobility. 

Evropská unie usiluje o to, stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem. 

Prostřednictvím ambiciózního evropského Zeleného údělu hodlá Evropská unie zlepšit blaho a 

zdraví občanů a budoucích generací zajištěním (1) čerstvého vzduchu, čisté vody, zdravé půdy 

a biodiverzity, (2) renovovaných a energeticky účinných budov, (3) zdravých a cenově dostupných 

potravin, (4) více hromadné dopravy, (5) čistější energie a špičkových čistých technologických 

inovací, (6) trvanlivějších produktů, které lze opravit, recyklovat a znovu použít, (7) zaměstnání 

pro budoucnost a školení v oblasti dovedností potřebných pro tento přechod a také (8) globálně 

konkurenceschopného a odolného průmyslu. Jako takový tvoří Zelený úděl důležitý rámec. 

Prostřednictvím plánu REPowerEU usiluje EU o podporu úspor energie, výrobu čisté energie a 

diverzifikaci dodávek energie. Za účelem dosažení klimatické neutrality navrhla Evropská komise 

Evropský klimatický zákon, který také stanovuje nový cíl snížení čistých emisí skleníkových plynů 

do roku 2030 alespoň o -55 % v porovnání s úrovněmi roku 1990. Srdcem evropského Zeleného 

údělu je zachování a ochrana evropských moří, oceánu a životního prostředí, které jsou zdrojem 

přírodního a ekonomického bohatství Evropy. Zelený úděl EU například předpokládá vysazení 

dalších 3 miliard stromů do roku 2030. Obecně se týká ochrany biodiverzity a ekosystémů EU, 

snižování znečištění vzduchu, vody a půdy, posunu směrem k oběhovému hospodářství, lepšího 

nakládání s odpady a zajištění udržitelnosti odvětví modré ekonomiky a rybolovu. Evropa také 

usiluje o posun v zemědělském a potravinovém systému tak, aby se z EU stal globální lídr z 

hlediska bezpečnosti, zabezpečení dodávek, výživy a kvality.  

Hledáme dobré projekty, které propagují zelenější a odolnější Evropu a pomáhají dosáhnout cílů 

Zeleného údělu EU v oblasti klimatické neutrality a zlepšení podmínek životního prostředí. Mimo 

jiné může jít o projekty týkající se investic do zelených iniciativ, které zlepšují kvalitu vzduchu a 

vody, podporují udržitelné zemědělství a usilují o zachování environmentálních systémů. Projekty 

se mohou týkat také vytváření efektivního oběhového hospodářství, transformace na 

hospodářství s efektivním využíváním zdrojů nebo přechodu na obnovitelné zdroje.  

Užitečné odkazy 

 Evropský zelený úděl: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-

2024/european-green-deal_cs  

 Od zemědělce až na stůl: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-

strategy_cs 

 Environmentální politika: https://environment.ec.europa.eu/index_cs 

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en
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Kategorie 3 – Propojená Evropa 
Kategorie 3 se zaměřuje na projekty podporující cíl politiky 3, kterým je zlepšení mobility a 

propojení. 

Propojená, moderní, bezpečná a inteligentní infrastruktura budou klíčem k dosažení soudržnosti 
a naplnění cílů Zeleného údělu. Evropská unie jako taková usiluje o podporu rozvoje vysoce 
výkonných, udržitelných a vzájemně efektivně propojených transevropských sítí v oblasti 
přepravních, energetických a digitálních služeb. Dopravní politika na evropské úrovni má za cíl 
zajistit hladký, efektivní, bezpečný a volný pohyb lidí a zboží napříč státy EU za využití 
integrovaných sítí všech způsobů dopravy (silniční, železniční, vodní a letecká). Energetická 
politika směřuje k celokontinentálnímu energetickému systému, v němž bude energie volně 
plynout přes hranice jednotlivých států na základě konkurence a energetické trhy budou v případě 
potřeby regulovány na úrovni EU tak, aby měli občané zajištěny bezpečné dodávky energií. Tato 
Energetická unie nastiňuje cíl odolné energetické unie, jejímž jádrem je ambiciózní klimatická 
politika. Ta má spotřebitelům v EU – tedy domácnostem i firmám – poskytovat bezpečnou, 
udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii. EU zároveň ve své Digitální 
strategii formuluje cíl, podle kterého má být Evropa do roku 2030 nejpropojenějším kontinentem. 
Za účelem dosažení tohoto cíle rozvíjí EU například harmonizovaná pravidla pro služby 
propojenosti, zavedla Evropský kodex pro elektronické komunikace, podporuje bezdrátové sítě 
jako je 5G a ukončila v rámci EU poplatky za roaming. Ovšem hlavním cílem Digitálního desetiletí 
je v oblasti propojenosti přístup k vysokorychlostnímu internetovému pokrytí pro každou 
domácnost do roku 2025 a gigabitová propojenost do roku 2030. Nástroj pro propojení Evropy 
umožňuje investice, které vyplňují chybějící spojení v energetické, dopravní a digitální páteři 
Evropy. 
 
Hledáme dobré projekty, které propagují realizaci propojenější Evropy. Patří sem projekty 
podporující efektivní, bezpečná a ekologicky přívětivá řešení mobility v rámci EU, která vytváří 
podmínky pro konkurenceschopný průmysl generující růst a pracovní místa. Mohou sem patřit i 
širší témata, jako jsou práva cestujících nebo čistá paliva. Projekty mohou také pomáhat 
dosahovat cílů transevropských sítí na poli energetické, dopravní nebo digitální konektivity. 
Konkrétně mohou projekty prezentovat rozvoj nové energetické nebo dopravní infrastruktury či 
regeneraci nebo vylepšení té existující. Mohou také prezentovat rozvoj bezpečné, zabezpečené 
a udržitelné vysoce výkonné infrastruktury včetně sítí Gigabit nebo 5G, zvýšenou kapacitu a 
odolnost digitální páteřní infrastruktury nebo digitalizaci dopravních a energetických sítí. 

Užitečné odkazy: 

 Digitální agenda pro Evropu: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/64/digital-agenda-for-europe  

 Digitální strategie pro Evropu: https://digital-

strategy.ec.europa.eu/cs/policies/connectivity  

 Energetická politika: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/68/energy-

policy-general-principles  

 Strategie energetické unie: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN  

 Nástroj pro propojení Evropy: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-

europe-facility_cs   

 Dopravní politika: https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_cs   

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/cs/policies/connectivity
https://digital-strategy.ec.europa.eu/cs/policies/connectivity
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en
https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_en
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Kategorie 4 – Sociální a inkluzivní Evropa 
Kategorie 4 se zaměřuje na projekty podporující cíl politiky 4, kterým je dosažení sociálnější a 

inkluzivnější Evropy prostřednictvím provádění Evropských pilířů sociálních práv. 

Evropská unie je založena na hodnotách lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, vlády 

práva a respektu lidských práv včetně práv osob patřících k menšinám. V souladu s tím vynakládá 

EU ohromné úsilí na boj s diskriminací jakéhokoli druhu a na zlepšování rovnosti zacházení se 

všemi Evropany včetně genderové rovnosti, integrace migrantů a přístupnosti pro postižené 

osoby. Článek 21 Listiny základních práv EU jasně stanovuje, že jakákoli diskriminace vycházející 

z pohlaví, rasy, barvy, národnosti, etnického nebo společenského původu, genetických vlastností, 

jazyka, náboženství či víry, politického nebo jiného názoru, příslušnosti k národnostní menšině, 

vlastnictví, narození, postižení, věku nebo sexuální orientace je v rozporu s hodnotami 

Evropského modelu společnosti a musí být v EU zakázána. V souladu s tím vede 20 principů 

Evropského pilíře sociálních práv Evropskou unii směrem k silnější sociální Evropě, která je 

spravedlivá, inkluzivní a plná příležitostí pro každého. Patří sem rovné příležitosti a přístup na 

pracovní trh, spravedlivé pracovní podmínky a právo na adekvátní sociální ochranu a inkluzi. 

Následný Akční plán má zajistit, aby bylo do roku 2030 dosaženo tří ambiciózních cílů. Prvním je 

zapojit alespoň 78 % populace ve věku od 20 do 64 let do zaměstnání, druhým je zapojit alespoň 

60 % všech dospělých každý rok do školení a třetím je snížení počtu lidí ohrožených chudobou 

nebo sociální vyloučeností alespoň o 15 milionů lidí. 

 

Hledáme projekty, které obecně přispívají k inkluzivnější společnosti, odstraňování diskriminace 

jakékoli osoby a rovnosti pohlaví v rámci EU i za jejími hranicemi. Obzvláště může jít o projekty 

podporující 20 principů či tři cíle Akčního plánu Evropského pilíře sociálních práv. Mohou sem 

patřit třeba aktivity na trhu práce, ve vzdělávacím sektoru, v místních komunitách a 

mezinárodních sítích. Výslovně by projekty měly demonstrovat inovace ve smyslu pěstování 

aktivní inkluze diskriminovaných osob či osob ohrožených diskriminací, usnadňování opětovné 

integrace znevýhodněných osob na trhu práce, přispívání ke genderové rovnosti a diverzitě 

prostřednictvím manažerských strategií nebo vytváření pracovních míst v oblast integrační práce 

a úsilí v boji proti diskriminaci. Vítány jsou také projekty, které se angažují v péči o děti, staré 

osoby a zdraví a přispívají k rovnováze pracovního a osobního života.  

 

Užitečné odkazy: 

 Listina základních práv EU https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-

fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_cs  

 Evropský pilíř sociálních práv: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-

investment/european-pillar-social-rights_cs 

 Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv: https://commission.europa.eu/strategy-

and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-

investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_cs  

 Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele: 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_cs 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en
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Kategorie 5 – Evropa bližší občanům 
Kategorie 5 se zaměřuje na projekty podporující cíl politiky 5, kterým je pěstování udržitelného a 

integrovaného rozvoje všech typů území a místních iniciativ. 

Evropská unie usiluje o udržitelný a integrovaný rozvoj městských, venkovských a pobřežních 

oblastí prostřednictvím místních iniciativ. Klíčem k dosažení evropské soudržnosti je překonání 

multitematických výzev pro integrovaný regionální rozvoj napříč sektory. Představením tohoto 

průřezového cíle politiky si EU dala cíl uznávat důležitost integrovaných investičních strategií 

zaměřených na různé územní celky (např. města, venkovské oblasti, metropolitní oblasti a funkční 

regiony), kde lidé denně pracuji a žijí a kam denně dojíždí. Záměrem EU tak je reagovat na výzvy 

identifikované v rámci určitého území, pro které místní zainteresované subjekty vyvíjí lokální 

řešení. Jasné územní zacílení znamená, že potřeby, výzvy a příležitosti pro rozvoj musí odpovídat 

vhodnému prostorovému rozsahu a územnímu kontextu. Komise uznává, že malá a střední města 

a přístupy funkčních oblastí mají roli důležité hnací síly pro regionální a venkovskou atraktivitu a 

rozvoj, protože vytváří pozitivní efekt přesahu mezi městskými oblastmi a dalšími územími a 

posilují propojení mezi městem a venkovem. Během období 2021–2027 bude v každém členském 

státě určeno alespoň 8 % zdrojů EFRR pro města všech velikostí a jejich metropolitní a funkční 

oblasti, a to prostřednictvím strategií územního a/nebo místního rozvoje, tedy za použití 

integrované územní investice (ITI), místního rozvoje se zapojením místních komunit (CLLD), ale 

i jiných podobných nástrojů podporujících integrované přístupy navržené členskými státy. Územní 

strategie poskytují příležitost budovat kapacitu a iniciovat místní akce přispívající k evropským 

politikám včetně zeleného a digitálního přechodu. 

 

Hledáme dobré projekty, které podporují provádění místních a regionálních strategií, jako jsou 

například strategie pro udržitelný městský rozvoj nebo strategie pro územní a místní rozvoj. 

Projekty mohou také prezentovat konkrétní oblasti zlepšení pro každodenní život občanů a 

podporu budování kapacity. Projekty mají mít za cíl pomáhat regionu řešit konkrétní výzvy v 

oblasti rozvoje ve funkční městské oblasti nebo území a rozvíjet konkrétní místní řešení pro 

občany. 

Užitečné odkazy 

 Evropská občanská iniciativa: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_cs   

 Územní soudržnost: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-

cohesion_cs  

 Příručka pro strategie městského rozvoje: 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter 

 Příručka pro strategie územního a místního rozvoje: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788   

https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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Kategorie 6 – TÉMA ROKU: 2023: Evropský rok dovedností 
Kategorie 6 se věnuje tématu „2023: Evropský rok dovedností“. Evropská unie cílí na kvalitnější 
zvyšování kvalifikace a kvalitnější rekvalifikace i na rozvoj nástrojů dovednostní inteligence. 

 

Evropská unie se stále více mění na hospodářství s intenzivními znalostmi. Její pracovní trhy 

proto stále více vyžadují kvalifikované a dovedné pracovníky. Dovední pracovníci se těší lepším 

pracovním příležitostem a plně se zapojují do společnosti. To je klíčem k zajištění sociálně rovné 

a spravedlivé ekonomické obnovy i zeleného a digitálního přechodu. Evropský rok dovedností 

má dát čerstvý podnět celoživotnímu vzdělání a zvýšit tím možnost jednotlivců i společností 

přispívat k zelenému a digitálnímu přechodu a podpořit inovace a konkurenceschopnost. Pomůže 

společnostem – obzvláště malým a středním podnikům – vyřešit v EU nedostatek dovedností a 

podpořit smýšlení, které je nakloněné zvyšování a změně kvalifikace, což lidem pomůže získat ty 

správné dovednosti pro kvalitní zaměstnání. Aktuálně více než tři čtvrtiny společností v EU uvádí, 

že mají obtíže najít pracovníky s nezbytnými dovednostmi, obzvláště pak pro pracovní místa v 

odvětví špičkových technologií a digitalizace. Pro evropskou agendu dovedností je výzvou kromě 

jiného pokračující demografická změna a stárnoucí společnost či globální krize dopadající na 

Evropu. Rychlý postup směrem ke klimaticky neutrální Evropě a digitální přechod mění způsob, 

jakým pracujeme, učíme se, působíme ve společnosti a žijme své každodenní životy. Evropa se 

může těchto příležitostí chopit pouze v případě, že budou mít její obyvatelé ty správné dovednosti. 

Proto Evropská agenda dovedností stanovila pětiletý akční plán s 12 akcemi, které mají 

obyvatelům Evropy pomoci vybavit se lepšími dovednostmi. 

Hledáme dobré projekty podporující pracovníky, kteří potřebují nové dovednosti, aby mohli získat 

nové zaměstnání v různých odvětvích hospodářství, a kteří potřebují zvýšit svou kvalifikaci, aby 

si udrželi své zaměstnání v novém pracovním prostředí. Může se jednat o projekty, které se 

zapojují do služeb pracovního trhu, aby zlepšily a inovovaly profesní školení a vzdělávání. Kromě 

toho jsou vítány i projekty, které podporují firmy při zvyšování a změně kvalifikace lidí a znovu 

začleňují lidi na pracovní trh – obzvláště pak dlouhodobě nezaměstnané, ženy a mladé lidi, kteří 

aktuálně nedochází do žádné školicí nebo vzdělávací instituce. Dále se může jednat o projekty 

umožňující přilákat potřebné specialisty a talenty ze třetí země. 

 

Užitečné odkazy 

 2023: Evropský rok dovedností https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_cs  

 Evropská agenda dovedností: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196  

 Pakt pro dovednosti: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_cs  

 

 
 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
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Kritéria způsobilosti a kritéria udělení 

ocenění 
Kritéria způsobilosti 
Všechny přihlášky do soutěže REGIOSTARS musí splňovat následující kritéria způsobilosti:  

a) Přihláška musí být podána prostřednictvím on-line platformy REGIOSTARS nejpozději 

31. května 2023 v 23:59:59 SEČ.  

b) Přihlášky musí být v jednom z oficiálních jazyků EU. 

c) Přihlášky musí obsahovat písemný souhlas příslušného řídícího orgánu. Písemný 
souhlas – vyplněný formulář souhlasu podepsaný vedoucím řídícího orgánu nebo e-mail 
se stejnými informacemi od vedoucího řídícího orgánu, který souhlas potvrdí – je třeba 
ho nahrát jako PDF společně s přihláškou. (Upozorňujeme, že za každý program je 
možné přihlásit až pět projektů. Za respektování tohoto limitu zodpovídá řídící orgán.)  

d) Přihláška se musí týkat projektu, který obdržel spolufinancování EU z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského sociálního fondu, Fondu pro 
spravedlivý přechod. Může jít také o projekt, který obdržel finance z EU v rámci 
některého okruhu programů Interreg s počátkem nejdříve 1. ledna 2014. 

e) V potaz budou brány pouze ukončené projekty. Ukončený projekt je projekt, který 
realizoval všechny plánované aktivity, obdržel závěrečný finanční příspěvek a byl 
příjemcem a/nebo řídícím orgánem prohlášen za uzavřený.  

f) Projekt se musí jasně týkat některé ze 6 oceňovaných kategorií. Stejný projekt nelze 
přihlásit do několika kategorií.  

 
Kritéria pro udělení ocenění 
Všechny způsobilé projekty vyhodnotí porota REGIOSTARS na základě následujících kritérií pro 
udělení ocenění:  
 
Soudržnost Přínos projektu pro ekonomickou, sociální a teritoriální soudržnost obecně 

s nadregionální až evropskou perspektivou. Bude zde hodnocena přidaná 

hodnota projektu ve vztahu k soudržnosti. 

 

Dopad Místní a regionální dopad projektu a kvalita závěrečných výsledků. Jak ve 

svém regionu program něco změnil k lepšímu? 

 

Inovace Inovativní charakter projektu v rámci logiky zvolené soutěžní kategorie. Co 
je nového? Co se dosud neudělalo? Inovace musí být chápána 
v ekonomickém, sociálním a/nebo ekologickém významu. 
 

Udržitelnost Potenciál projektu přetrvat do budoucnosti ve smyslu ekonomické 

udržitelnosti. Je třeba předvést úsilí projektu přežít i po skončení trvání 

samotného projektu. 
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Občané Jak byli občané a aktéři občanské společnosti zapojeni do rozvoje a/nebo 

provádění projektu.  

 

Převoditelnost Potenciál projektu být převeden do dalších regionů Evropy a v nejlepším 
případě být rozšířen a zaveden napříč Evropskou unií. 
 

Postup při výběru 
 
Počínaje letošním rokem bude mít postup při výběru zrevidovanou podobu a dřívější výběr vítězů 
nahradí dvoufázový přístup. V kostce lze fungování postupu popsat následovně: 

 Nejpozději 31. května 2023 podáte přihlášku včetně písemného souhlasu od svého 
řídícího orgánu. 

 Nejpozději 10. července nezávislá porota složená z akademických odborníků 
v soutěžních oblastech vybere nanejvýše 5 finalistů v každé kategorii. Výběr bude 
vycházet z podané přihlášky. 

 Od 14. září do 14. listopadu bude pro veřejnost na internetu otevřena možnost vybrat 
z finalistů vítěze Ceny veřejnosti. 

 Finalisté budou pozváni do Bruselu na druhé kolo soutěže, které v tomto městě proběhne 
během Evropského týdne regionů a měst. Zde budou požádání, aby: 

o přednesli porotě a veřejnosti stručné shrnutí přesvědčovacích argumentů 
o vedli s porotou krátkou panelovou diskusi 

Upozorňujeme, že závěrečné kolo výběru bude probíhat v angličtině.  
Nejpozději v den ceremoniálu REGIOSTARS (16. listopadu) rozhodne porota ve 
spolupráci s GŘ REGIO o výherci v každé kategorii. 

 Vítězové včetně vítězů Ceny veřejnosti budou vyhlášení během ceremoniálu 
REGIOSTARS, který proběhne v České republice, konkrétně 16. listopadu v Ostravě. 
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Praktická příručka soutěže REGIOSTARS 

2023 
1. Je můj projekt vhodným kandidátem do soutěže REGIOSTARS? 

 
1.1. Na co se Komise v této soutěži zaměřuje? 
 
Komise hledá projekty financované z fondů EU, které mají důležitý dopad a přispívají 
k soudržnosti Evropy. Programový plán soutěže zahrnuje šest kategorií, z nichž pět můžeme znát 
z cílů politiky soudržnosti a poslední kategorií je téma roku, které se každoročně mění.  
 
1.2. Jaké jsou soutěžní kategorie? 
 
Toto je šest soutěžních kategorií: 

 Kategorie 1) KONKURENCESCHOPNÁ A INTELIGENTNÍ EVROPA  

 Kategorie 2) ZELENÁ EVROPA  

 Kategorie 3) PROPOJENÁ EVROPA 

 Kategorie 4) SOCIÁLNÍ A INKLUZIVNÍ EVROPA  

 Kategorie 5) EVROPA BLIŽŠÍ OBČANŮM 

 Kategorie 6) TÉMA ROKU (2023 – Evropský rok dovedností) 

 
Podrobnější popis kategorií a naznačení projektů, které by mohly splňovat kritéria pro udělení 
ocenění, jsou uvedena na začátku tohoto průvodce.  
 
Projekty je třeba přihlašovat do kategorie, která odpovídá cíli politiky, v jejímž rámci byl 
financován. U projektů financovaných v období 2014–2020 musí účastníci soutěže uvést 
soutěžní kategorii, která odpovídá tematickému cíli, v jehož rámci obdrželi financování, jak je 
uvedeno ve srovnávací tabulce (příloha 1).  
 
Projekty, které se chtějí přihlásit do kategorie „Téma roku“ mohou být financovány v rámci 
kterékoli politiky nebo tematického cíle, ale jejich cíle a úspěchy musí být v jasném souladu 
s popisem kategorie.  
 
Stejný projekt nelze přihlásit do několika kategorií. 
 
1.3. Které typy projektů spolufinancovaných EU jsou způsobilé? 
 
Všechny projekty, které byly financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
(včetně Interreg), Fondu soudržnosti (FS), Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského 
sociálního fondu + , Fondu pro spravedlivý přechod a kteréhokoli okruhu Interreg. 
 
Z hlediska finančního období jsou způsobilé projekty z období 2014–2020 i z období 2021–2027. 
Mějte prosím na paměti, že způsobilé jsou pouze ukončené projekty. 
  
Kromě toho vítáme i projekty a iniciativy, které kombinují výše zmíněné financováním s jiným 
financováním z fondů EU.  
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Kritériím způsobilosti se věnuje konkrétní část této příručky („Kritéria způsobilosti a kritéria 
udělení ocenění“). 
 
1.4. Můžu přihlásit projekt, který začal před rokem 2014? 
 
Ne. Datum zahájení projektu musí být nejdříve 1. ledna 2014. 
 
1.5. Můžu přihlásit nedávno ukončený projekt? 
 
Ano. Způsobilé jsou pouze ukončené projekty.  
 
1.6. Existuje maximální počet přihlášek? 
 
Ano. Za každý program lze podat maximálně pět přihlášek.  
Respektování maximálního počtu zajišťuje svým souhlasem řídící orgán programu. 
 

 
2. Jak můžu přihlásit svůj projekt? 

 
2.1. Jak to ve stručnosti funguje? 
 
Vyplníte on-line přihlášku a nahrajete písemný souhlas svého řídícího orgánu. Musíte to udělat 
ve stanoveném termínu. Písemné souhlasy mohou být ve formě šablony, která je k dispozici 
k vyplnění na on-line platformě, nebo ve formě e-mailu od vedoucího řídícího orgánu. E-mail musí 
obsahovat stejné informace jako šablona a musíte ho nahrát jako PDF soubor. A je to! 
 
2.2. Kde se podávají přihlášky?  
 
Na on-line platformě REGIOSTARS online: http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Jaká je nejzazší lhůta pro podání přihlášky? 
 
31. května 2023 ve 23:59:59 SEČ  
 
2.4. Kdo by měl přihlášku podat? 
 
Přihlášky musí podat předkladatel projektu (= organizace, která byla zodpovědná za provádění 
projektu). Přihláška musí být doplněna o písemný souhlas podepsaný řídícím orgánem. Formulář 
potvrzení je dostupný na on-line platformě. Namísto písemného souhlasu můžete použít e-mail 
od řídícího orgánu, který bude obsahovat stejné informace jako formulář. E-mail nahrajte na 
platformu ve formátu PDF. 
 
2.5. V jakém jazyce mohu podat přihlášku? 
 
Přihlášky můžete podat v jednom z oficiálních jazyků EU. Přihlášky budou strojově přeloženy do 
angličtiny za účelem vyhodnocení ze strany poroty. 
 
2.6. Jak mám uvést lokalitu svého projektu? 
 
Buď uveďte geografické souřadnice nebo přesnou adresu, kde se projekt nachází.  

https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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Pro projekty realizované na několika místech nebo projekty bez pevného místa realizace (např. 
projekty zaměstnanosti nebo financování malých a středních podniků) vyberte nejtypičtější místo 
(např. místo, kde je realizována nejdůležitější investice) nebo uveďte lokalitu předkladatele 
projektu (např. sídlo vedení financující agentury).  
Tyto informace se použijí pro zobrazení lokalit všech projektů na našich webových stránkách. 
 
2.7. Můžu přihlásit projekt, který už byl přihlášen v dřívějších ročnících soutěže 

REGIOSTARS? 
 
Ano, projekty lze přihlásit ještě jednou. 
 
2.8. Můžu poslat přihlášku také e-mailem? 
 
Ne. Abychom vám pomohli s přípravou přihlášky, vytvořili jsme pro vás přihlášku ve formátu 
Microsoft Word. Přihlášky ovšem můžete podat také přímo na on-line platformě REGIOSTARS: 
www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. Musí být přihláška vyplněná celá najednou? Nebo si ji můžu uložit a dokončit 

později? 
 
Přihlášky si v kterékoli fázi procesu můžete uložit a před samotným podáním vyplňování dokončit. 
K dokončení přihlášky dojde až tehdy, když kliknete na tlačítko „Submit“ (Odeslat). 
 
2.10. Proč přihláška obsahuje dva body, kde je třeba uvést popis projektu? 
 
Krátký a poutavý popis projektu se použije pro komunikační účely. Uveďte zde snadno 
pochopitelný popis, který širší veřejnosti sdělí, proč je váš projekt výjimečný a jak přispívá ke 
zlepšení života Evropanů. Tato část vaší přihlášky bude bez zásadních změn použita jako krátký 
popis vašeho projektu například pro účely hlasování v Ceně veřejnosti. 
 
Delší „popis projektu“ je určen pro porotu, která se jeho prostřednictvím seznámí s vaším 
projektem. Zde vás žádáme o uvedení delšího profesionálního popisu projektu se všemi 
relevantními informacemi, které jsou dle vašeho mínění nezbytné k tomu, aby porota dokázala 
vyhodnotit váš projekt.  
 
2.11. Jaké informace požadujete v části „Dopad projektu“?  
 
Při sepisování této části přihlášky doporučujeme zamyslet se nad všemi pozitivními dopady, ke 
kterým by bez realizace projektu nedošlo. 
 
2.12. Jaké technické požadavky musí splňovat obrázky? 
 
Vyžadujeme, abyste poskytly obrázky s vysokým rozlišením. Ty budou použity v rámci různých 
komunikačních kanálů, například v tištěných materiálech, on-line a na výstavě během soutěže 
i po ní. Tyto obrázky by měly mít alespoň 300 dpi nebo 10 MB nebo více. 
 
Žádáme vás také o prohlášení, že organizace, kterou zastupujete, je vlastníkem autorských práv 
k obrázkům a má tedy veškerá relevantní práva včetně povolení od identifikovatelných osob na 
obrázcích, a prohlášení, že obrázky může Evropská komise použít za účelem propagace Cen 

http://www.regiostarsawards.eu/
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REGIOSTARS a regionální politiky EU na všech platformách (webové stránky, tisk, sociální sítě 
a další). 
 
2.13. Co se stane po odeslání přihlášky projektu? 
 
Na konci období pro podávání přihlášek projdou všechny přihlášky kontrolou způsobilosti. 
Způsobilé přihlášené projekty budou předány porotě k vyhodnocení. Všechny způsobilé projekty 
budou také zveřejněny na on-line platformě REGIOSTARS. Projekty obdrží informaci 
o výsledcích kontroly způsobilosti. Bližší informace naleznete v části „Postup při výběru“ 
a v příloze 2 „Časový plán“ v této příručce.  
 
2.14. Jak funguje veřejné hlasování? 
 
Systém on-line hlasování bude otevřen od 14. září do 14. listopadu. Během tohoto období bude 
mít veřejnost možnost dát hlas některému z finalistů a zvolit svůj favorizovaný projekt. Projekt 
s nejvíce hlasy obdrží Cenu veřejnosti. Finalistům a řídícím orgánům důrazně doporučujeme, aby 
zorganizovali komunikační kampaň nebo jinou akci na podporu svého projektu mezi hlasující 
veřejností. 
 
2.15. Koho můžu kontaktovat, pokud budu mít nějakou otázku? 
 
Své dotazy týkající se procesu přihlašování posílejte e-mailem na adresu 
contact@regiostarsawards.eu  

 
 
3. Jaká je role řídícího orgánu? 

 
3.1. Co musí řídící orgánu dělat? 
 
Řídící orgán má dvě role: 

 Poskytnout přihlašovateli podepsaný písemný souhlas nebo e-mail se stejnými 
informacemi a dohlédnout, aby bylo za každý program přihlášeno maximálně 5 projektů. 

 Účastnit se vyhlašovacího ceremoniálu s komisařem pro soudržnost a reformy a všemi 
finalisty projektu (náklady hradí Komise). 

 
3.2. Co musí řídící orgán udělat v rámci souhlasu s přihlášením projektu? 
 
Nejprve se musí řídící orgán přesvědčit, že za jeden operační program je podáno maximálně pět 
přihlášek. Dále musí řídící orgán Komisi poskytnout oznámení, zda projekt je či není podrobován 
nějakému typu vyšetřování, které by mohlo vést k finanční opravě související s nesrovnalostmi 
nebo podvodem.  
 
3.3. Můžu přihlásit projekt bez schválení řídícího orgánu? 
 
Ne.  
 
3.4. Jsou nějaká omezení v počtu přihlášek na kategorii? 
 

mailto:contact@regiostarsawards.eu
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Ne, záleží jen na programech (programy dokonce mohou mít až 5 přihlášek v jedné kategorii). 
Obecně mají řídící orgány volnost použít jakýkoli výběrový proces, který budou považovat za 
vhodný při schvalování projektů pro svůj program.  
 
3.5. Může se jménem řídícího orgánu podepsat zprostředkující subjekt? 
 
Ano. Zprostředkující subjekt ovšem musí zajistit koordinaci s řídícím orgánem. 
 
3.6. Co je v přihlášce myšleno „zástupcem“ řídícího orgánu? 
 
Rozhodnutí, kdo podepíše písemný souhlas, záleží pouze na řídícím orgánu. V některých 
případech to může sám vedoucí řídícího orgánu, v jiných případech to může být manažer 
programu nebo zmocněnec pro komunikaci (obzvláště v případě větších programů).  
 
3.7. Co když řídící orgán…? 
 
Pokud řídící orgán zodpovědný za program 2014–2020 přestal existovat nebo se změnil, měl by 
souhlas s přihláškou udělit řídící orgán zodpovědný za program 2021–2027 (který je nástupcem 
programu 2014–2020).  
 
Pokud je stejný řídící orgán zodpovědný za několik programů, může dát souhlas až pěti projektům 
v každém programu. Pokud nástupnické programy (2014–2020 a 2021–2027) pokrývají stejnou 
oblast a v podstatě stejná témata, mělo by být pro celé období od roku 2014 prezentováno pouze 
pět projektů. 

 
 

4. Jak je můj projekt hodnocen a co se stane poté? 
 

4.1. Jak vypadá proces hodnocení porotou? 
 
Bližší informace naleznete v části „Postup při výběru“ v této příručce pro účastníky soutěže.  
 
Porotě budou postoupeny pouze přihlášky, které splňují kritéria způsobilosti. V první fázi 
hodnocení vyhodnotí porota přihlášky na základě kritérií pro udělení ocenění a vybere až pět 
finalistů v každé kategorii. Ve druhé fázi se porota setká s finalisty, aby jí přednesli stručné shrnutí 
přesvědčovacích argumentů a vedli s ní panelovou diskusi. Během té budou mít příležitost ptát 
se na podrobnosti projektu a na základě odpovědí rozhodnou o vítězích.  
 
Přečtěte si pečlivě části týkající se kritérií způsobilosti a kritérií udělení ocenění, kde najdete 
podrobnosti. 
 
4.2. Kdo zasedá v porotě? 
 
Porota má 18 členů z řad vysoce postavených akademiků, které nominuje Komise. Členové 
poroty pracují v týmech po třech (na základě jejich odbornosti v dané soutěžní kategorii), ale 
konečné rozhodnutí o finalistech a vítězích učiní společně jako skupina. 
 
4.3. Co se stane, když bude můj projekt vybrán jako finalista? 
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Všichni přihlášení soutěžící obdrží nejpozději 10. července informaci o rozhodnutí poroty 
a zároveň budou vyhlášeni finalisté. 
 
V návaznosti na vyhlášení budou finalisté vyzvání, aby nominovali zástupce (jednoho nebo více), 
kteří se účastní druhé vyhodnocovací fáze. Ta se bude konat v rámci Evropského týdne regionů 
a měst v Bruselu. Neúčast v druhé vyhodnocovací fázi může být pro Evropskou komisi důvodem 
ke stažení nominace na finalistu soutěže.  
 
V rámci přípravy na tuto událost proběhne půldenní komunikační školení. Proto důrazně 
doporučujeme, aby se zástupce nominovaný na účast ve druhé fázi účastnil také tohoto školení.  
 
Upozorňujeme, že druhé a závěrečné kolo výběrového procesu bude probíhat v angličtině. 
 
Všichni finalisté budou automaticky zařazeni do hlasování o vítěze Ceny veřejnosti.  
 
Všichni finalisté budou nakonec společně se zástupcem řídícího orgánu pozváni na vyhlašovací 
ceremoniál, který se bude konat v Ostravě v České republice.  
 
Přesnější informace ohledně dat naleznete v příloze 2 této příručky pro účastníky soutěže. 
Náklady na účast na výše zmíněných akcích hradí Komise.  
 
4.4. Co se stane, když můj projekt zvítězí? 

 
Vítězové soutěže REGIOSTARS budou oznámeni na vyhlašovacím ceremoniálu. Projektový 
manažer a zástupce řídícího orgánu obdrží od Evropského komisaře pro soudržnost a reformy 
trofej REGIOSTARS.  
 
Po ceremoniálu zorganizuje Komise místní minikampaně ve spolupráci s předkladateli vítězného 
projektu a řídícími orgány. 

 
4.5. Kdy se bude konat vyhlašovací ceremoniál soutěže REGIOSTARS? 
 
Tyto informace naleznete v příloze 2 této příručky pro účastníky soutěže.  
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Příloha 1 Srovnávací tabulka  
 

Tematické cíle 2014–2020 Cíle politiky 2021–2027 

TC1; TC2; TC3;  CP1 – Konkurenceschopnější a 
inteligentnější Evropa 

TC4; TC5; TC6 CP2 – Zelenější a nízkouhlíková Evropa 

TC7 CP3 – Propojenější Evropa 

TC8, TC9, TC10  CP4 – Sociálnější Evropa 

ITI, CLLD, UIA CP5 – Evropa bližší občanům 

 

Projekty z let 2014–2020 spadající pod Tematický cíl 11 se umístí do jednoho z pěti 
kategorií podle svého konkrétního tématu.  
 
 
 
 
 
Příloha 2 Časový rozpis soutěže REGIOSTARS 2023 

 
 
 
 

Událost Datum 

Zahájení soutěže Středa 27. února 

Lhůta pro podání přihlášek Středa 31. května 

Informace o kontrole způsobilosti Pátek 16. června 

Vyhlášení finalistů Pondělí 10. července 

Zahájení veřejného hlasování Čtvrtek 14. září 

On-line školení pro finalisty k přednesení 
stručného shrnutí přesvědčovacích 
argumentů 

Ve 38. týdnu (18.–22. září) 

Večere finalistů s komisařem Úterý 10. října 

Finalisté přednesou porotě stručné shrnutí 
přesvědčovacích argumentů 

Středa 11. října 

Ukončení veřejného hlasování Úterý 14. listopadu 

Vyhlašovací ceremoniál REGIOSTARS Čtvrtek 16. listopadu (Ostrava) 

Místní kampaně s výherci Od 1. prosince 

Videa místních kampaní s výherci Při zahájení soutěže REGIOSTARS 2024 


