
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 
Ostrava (ARR)
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava (ARR) 
byla založena v roce 1993 jako pilotní projekt 
Evropské unie v regionu severní Moravy a Slezska s využitím prostředků programu Phare. Její 
vznik byl iniciován místními autoritami v regionu a podpořen vládou České republiky se záměrem 
zmírnění nepříznivých vlivů ekonomické transformace a restrukturalizace regionu. ARR se podílí na 
přípravách rozvojových strategií v Moravskoslezském kraji, programech a projektech regionálního 
rozvoje, poskytuje informace a spolupracuje při získávání investorů a propagaci kraje.

DHV CR, s.r.o.
Člen mezinárodního holdingu DHV Group, je 
česká konsultační a inženýrská společnost, působící 
v oblastech dopravy, rozvoje infrastruktury, 
ochrany životního prostředí, regionálního rozvoje, 
prostorového plánování a rozvoje lidských zdrojů 
a institucí. Vypracovává strategické plány, programy rozvoje a koncepce na národní, odvětvové, 
regionální a místní úrovni. Specializuje se na sociální rozvoj, vzdělávání, zaměstnanost, podporu 
podnikání.  Poskytuje organizační poradenství pro instituce ve veřejném i soukromém sektoru. 
Realizuje vzdělávání o Evropské unii pro různé cílové skupiny, přípravu na využití fondů EU, 
zejména Evropského sociálního fondu. Připravuje, řídí a vyhodnocuje projekty, včetně účasti 
v mezinárodních programech a iniciativách Evropské komise, jako jsou Phare, Equal, Leonardo 
da Vinci a Socrates. 

EuroManagers, s.r.o.
Firma nabízí poradenské služby spojené 
s financováním projektů ze zdrojů EU. Služby zahrnují 
identifikaci zdrojů financování projektů, procedurální 
poradenství, kontrolu formálních součástí žádostí 
a vypracování manažerských a finančních součástí 
žádostí včetně finanční analýzy, analýzy nákladů 
a užitků, podnikatelských plánů a studií proveditelnosti. 
V oblasti přípravy žadatelů na čerpání strukturálních 
fondů EU nabízí firma školení metodou na míru šité 
simulační hry. 

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je 
nezisková, nepolitická a nezávislá instituce. Zaměřuje 
se na otázky evropské integrace a s ní související 
transformaci politického, ekonomického a právního 
prostředí v České republice. Institut má za cíl přispívat 
svými aktivitami k dlouhodobému rozvoji demokracie, bezpečnosti, svobody a solidarity v Evropě. 
Institut formuluje stanoviska a nabízí alternativy k vnitřním reformám v České republice se záměrem 
zajistit její plnohodnotné členství a respektovanou pozici v Evropské unii.
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