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GRIP-IT - Governance of Regionally Integrated Projects 
using Innovative Tools. Structural funds implementation 
in an integrated approach. 

2 125 000 EUR
 775 000 EUR

Hlavním cílem projektu GRIP-IT je podpořit integrované projektování 
při implementaci strukturálních fondů Evropské unie. Projekt si klade 
za cíl vytvořit inovativní nástroje a institucionální modely pro přípra-
vu a řízení integrovaných projektů (IP)
V rámci projektu GRIP-IT je podpořeno a spolufinancováno 7 pilot-
ních projektů (tzv. subprojektů): EU-NET, CULT, TONE, MUSNET, Lo-
ProDeN, Healthy Ekonomy, GOSER. V rámci těchto subroprojektů 
jsou vytvářeny a testovány inovativní metody a přístupy při přípra-
vě integrovaného projektu. Projekt GRIP-IT podporuje mezinárodní 
partnerství, výměnu zkušeností a znalostí při přípravě a realizaci in-
tegrovaných projektů, důraz je kladen na rozvoj partnerství soukro-
mého a veřejného sektoru, výměnu expertů z oblasti integrovaného 
plánování. Na základě realizovaných pilotních projektů a pořádaných 
workshopů a seminářů budou vytvořeny vhodné metodiky a institu-
cionální modely pro řízení integrovaných projektů.
Hlavní výstupy projektu: 
 •  realizované pilotní projekty z oblasti integrovaného projektování
 •  prezentace osvědčených metod a zkušeností s integrovanými 

projekty pro veřejnost (workshopy, semináře, konference)
 •  mezinárodní konference a workshopy zahrnující sociální a hos-

podářské partnery
Hlavní výsledky projektu: 
V partnerských regionech dojde k podpoře přípravy integrovaných 
projektů s využitím inovativních nástrojů. Výsledky projektu GRIP-
-IT budou mít dopad na využívání strukturálních fondů především 
v příštím programovacím období a pomohou zvýšit kvalitu operací 
z oblasti strukturálních fondů a maximalizovat jejich multiplikativní 
efekt.
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