
Zpráva o činnosti 
Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje 
za rok 2011

Report on activities
of the Regional Development Agency of the Pardubice Region
for 2011



2Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2011

OBSAH / TABLE OF CONTENTS

1. Úvodní slovo 3

2. Identifikační údaje 5

3. Vize 6

4. Statutární orgány 8

5. Zaměstnanci RRA PK 11

6. Certifikáty 12

7. Oblasti činnosti RRA PK 14

 Spolupráce s Pardubickým krajem 14

 Příprava strategických dokumentů 15

 Realizace výběrových řízení 16

 Projektová příprava a poradenství 17

8. Enterprise Europe Network 19

9. GECKOS 21

10. Posílení absorpční a administrativní kapacity 25

11. Regionální odpadové centrum 27

12. Projektová činnost 32

 Příprava projektových žádostí 32

 Administrace projektů 41

 Udržitelnost projektů 46

13. Služby informativního charakteru 47

 Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, 

 podnikání a rozvoje v regionech 47

 Sborníky příkladů dobré praxe 48

 Regionální informační servis 48

 Asociace inovačního podnikání 48

 Internetové stránky DOTACE NA PAMÁTKY 49

 Internetové stránky RRA PK 49

 Archivace stránek RRA PK Národní knihovnou ČR 50

14. Spolupráce s dalšími agenturami a organizacemi 51

1. Introductory Word 3

2. Identification Data 5

3. Vision 6

4. Authorised Bodies 8

5. RDA PR Employees 11

6. Certificates 12

7. Fields of RDA PR activities 14

 Cooperation with the Departments of Pardubice Region 14

 Preparation of Strategic Documents 15

 Selection Process Realization 16

 Project Preparation and Consultation Services 17

8. Enterprise Europe Network 19

9. GECKOS 21

10.  Strengthening the Absorpsion 

 and Administrative Capacity 25

11.  Regional Waste Centre 27

12.  Project Activities 32

 Preparation of Project Applications 32

 Project Administration 41

  Project Sustainability 46

13. Services of Informative Character 47

 International trade fair of investment opportunities, 

 enterpise and development in regions 47

 Compilation of examples from practice 48

 Regional information service 48

 Association of innovative enterpise 48

 Web pages  FUNDS FOR SIGHTS 49

  Web pages of RDA PR 49

 Archiving the web pages RDA PR 

 National library of the Czech Republic 50

14. Cooperation with Other Agencies and Organizations 51



3 Report on Activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region in the year 2011

ÚVODNÍ SLOVO / INTRODUCTORY WORD
VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ, DEAR LADIES AND GENTLEMEN,

rád bych Vám touto cestou v krátkosti 
představil činnost Regionální rozvojové 
agentury Pardubického kraje (RRA PK) 
za uplynulý rok 2011. RRA PK navázala 
na svá předchozí úspěšná léta a již 13. 
rokem se svou činností podílela na roz-
voji Pardubického kraje. 
K nejvýznamnějším činnostem agentu-
ry patří realizace dlouhodobých, pře-

devším mezinárodních projektů. Dále se věnuje poskytování 
poradenství a podpory svým členům, ale také dalším městům 
a obcím našeho kraje, neziskovým organizacím i podnikatelským 
subjektům v oblasti strategického plánování, čerpání evropských 
dotací a dalších aktivit majících vazbu na rozvoj našeho regionu. 
RRA PK se zabývá také projekty zaměřenými na ekologickou 
osvětu, v rámci kterých se soustřeďuje především na propagaci 
třídění odpadů, vysloužilých elektrozařízení a obecně na ekolo-
gické chování občanů Pardubického kraje.
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s hlavními řešenými 
projekty. RRA PK je od roku 2008 hostitelskou organizací nadná-
rodního projektu Enterprise Europe Network. Prostřednictvím 
tohoto projektu je v úzkém kontaktu s malými a středními pod-
niky nejen z Pardubického kraje, ale i z dalších částí České repub-
liky a dalších členských států Evropské unie. Výhodou Enterprise 
Europe Network je dvousměrný tok informací a spolupráce mezi 
malými a středními podniky, partnery projektu a Evropskou 
komisí, což zaručuje optimální dosažitelnost kvalitních služeb 
a informací pro všechny české podnikatelské subjekty. V rámci 
Enterprise Europe Network je RRA PK realizátorem projektu „Go 
ECO! Environmental Services for SMEs“ (GECKOS), který je zamě-
řen také na podporu malých a středních podniků, konkrétně 
v oblasti životního prostředí. 
V uplynulém roce nelze opomenout ani projekt Posílení absorpč-
ní a administrativní kapacity (PAAK), který je společný pro 
Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj. Jeho hlavním 
cílem je zejména zvýšení schopností žadatelů a příjemců kvalit-

Please let me inform you briefly about the activities of the 
Regional Development Agency of the Pardubice Region (here-
after referred to as the RDA PR) in 2011.  For the 13th year RDA 
PR has successfully continued in fulfilling its mission, which is to 
support the development of Pardubice Region.

Also among the important activities of RDA PR in 2010 was the 
implementation of long-term, mainly international, projects.  
Further, RDA PR provides support and consultation not only to 
its members but also to towns and villages of our region, non-
profit organizations and business entities within the sphere 
of strategic planning, the use of EU funds, and other activities 
connected with the development of our region. RDA PR is also 
concerned with projects aimed at ecological education within 
which it mainly concentrates on the promotion of waste separa-
tion, the disposal of electronic devices, and the general ecologi-
cal behaviour of the Pardubice Region’s citizens.  

Please let me inform you briefly of RDA PR’s main projects. 
RDA PR has been the host organization of the multinational 
Enterprise Europe Network project since 2008. Due to this proj-
ect we have maintained close contacts with small and medium 
enterprises not only from the Pardubice Region but from the 
whole of the Czech Republic and other EU member states. 
The advantage of the Enterprise Europe Network project is the 
two-directional information flow and the cooperation among 
small and medium businesses, partners of the project and the 
European committee. This ensures optimal accessibility of qual-
ity services and information for all of the Czech enterprise enti-
ties. Due to Enterprise Europe Network the RDA PR implemented 
the project ‘Go ECO! Environmental Services for SMEs’, which is 
again aimed at the support of small and medium enterprises in 
the sphere of environmental support.
It is also beholdent upon me to mention the project, 
‘Strengthening the absorption and administrative capac-
ity’, (hereafter referred to as the SAAC) which is shared by the 
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ně připravovat a úspěšně realizovat projekty spolufinancované 
z evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod. Prostřednictvím tohoto projektu posky-
tuje RRA PK asistenci pilotním projektům z Pardubického kraje. 
RRA PK je již sedmým rokem společně s Pardubickým krajem 
a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM realizátorem 
krajské komunikační kampaně na podporu třídění odpadů 
v Pardubickém kraji. Velkým pozitivem jistě je, že v roce 2011 
se k projektu připojily další kolektivní systémy - ASEKOL 
a ELEKTROWIN - s tématem zpětného odběru elektrozařízení.
Významnou činností agentury bylo, jako každý rok, zpracování 
projektových žádostí a administrace projektů již Evropskou unií 
podpořených - napříč dostupnými dotačními programy. Převážná 
většina předložených žádostí byla zpracována do Operačního 
programu Životní prostředí, dále pak do Integrovaného operač-
ního programu, Operačního programu Podnikání a inovace či do 
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika 
– Polská republika. Vzhledem k tomu, že se aktuální programo-
vací období blíží ke konci, ostatní dotační tituly již nevyhlašovaly 
nové výzvy k předkládání projektů s takovou frekvencí jako 
v letech předchozích.

RRA PK se také podílela na přípravě strategických dokumentů, 
jež umožní kraji, městům i dalším subjektům orientaci na prio-
ritní cíle, které chtějí svou činností, svými kapacitami a financemi 
naplnit ve stanoveném časovém horizontu.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem pracovníkům Regionální 
rozvojové agentury Pardubického kraje za jejich profesionalitu 
a dobře odvedenou práci, která pozitivně podporuje jak eko-
nomický, tak sociální a kulturní rozvoj Pardubického kraje. Jsem 
přesvědčen, že v tomto trendu bude pokračovat i v následujícím 
roce 2012.

Mgr. Radko Martínek
předseda Výkonné rady RRA PK 
a hejtman Pardubického kraje

Pardubice, Hradec Králové, and Liberec Regions. Its aim is to 
increase the ability of applicants and recipients to prepare and 
successfully implement projects co-financed by European funds 
within the Regional Operational Programme NUTS II North-East. 
Assistance in the territory of the Pardubice Region is provided 
by the RDA PR.
RDA PR, together with the Pardubice Region and the authorized 
packaging company EKO-KOM, has been for the seventh year 
the implementer of the regional communication campaign 
which should support waste separation in the Pardubice Region. 
It is very positive that in 2011 ASELOL and ELEKTROWIN, began 
to also participate in this recycling of electronic devices project.  
This year, as every year, the administration of the project appli-
cation and projects which have already been approved by the 
European Union’s various fund programmes have been an impor-
tant activity of the agency. Most of the submitted applications 
were processed in the Operational Programme Environment, the 
Integrated Operational Programme, the Operational Programme 
Enterprise and Innovation, or in the Operational Programme 
Czech Republic and Poland cooperation. Due to the fact that 
the current programme period is coming to its end, other fund 
programmes did not announce new calls for projects with such 
frequency as in previous years.

RDA PR participated in the preparation of strategic documents, 
which will enable the region, towns and other entities to focus 
on priority targets and projects, which they want to fulfil through 
their activities, capacities and finances within a defined time 
period.  
To conclude, please allow me to express thanks to the employees 
of RDA PR for their professionalism and well conducted work, 
which positively supports the economic, as well as social and 
cultural, development of the Pardubice Region. I am convinced 
that they will continue in this manner in 2012. 

Mgr. Radko Martínek
Chairman of the RDA PR Executive Board 
and the Pardubice Region President
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE / IDENTIFICATION DATA

RRA PK je zapsána v registru zájmových sdružení právnických 
osob vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje. RRA PK 
byla založena v roce 1999 jako nevládní, nepolitické a nezávislé 
zájmové sdružení právnických osob. Úkolem RRA PK je podpo-
rovat celkový rozvoj Pardubického kraje. K dosažení tohoto cíle 
RRA PK úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména 
s místními samosprávami měst a obcí. Úkolem RRA PK je zastu-
povat zájmy místní správy v regionálních institucích, koordino-
vat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat 
s centrálními orgány státu a s krajskou správou. Zakládajícími 
členy byla největší města Pardubického kraje, Sdružení měst 
a obcí ORLICE a Krajská hospodářská komora Pardubického kraje 
(dříve Regionální hospodářská komora Pardubického kraje).
Nejvyšším orgánem RRA PK je valná hromada, která rozhoduje 
o koncepci činnosti RRA PK a o změně stanov a vykonává další 
činnosti, které patří do její působnosti.
Statutárním orgánem je sedmičlenná výkonná rada, která řídí 
prostřednictvím ředitele činnost RRA PK v období mezi valnými 
hromadami. Výkonná rada rozhoduje o všech záležitostech RRA 
PK, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami 
RRA PK vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady 
nebo jiného orgánu RRA PK. Kontrolním orgánem RRA PK je 
dozorčí rada. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti výkonné 
rady a uskutečňování činnosti RRA PK.

Název / Name: 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
/ Regional Development Agency of the Pardubice Region
Právní forma / Legal form: Zájmové sdružení právnických osob / Interest association of legal entities
Sídlo / Registered office: náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice, Czech Republic
Identifikační číslo / Identification No.: 69153361
DIČ / Tax id. No.: CZ69153361
E-mail: info@rrapk.cz
Webové stránky / Web site: www.rrapk.cz

The Regional Development Agency of the Pardubice Region (RDA 
PR) is registered as a legal entity administered by the Regional 
Authority of the Pardubice Region. The RDA PR was established in 
1999 as a non-governmental, non-political and independent asso-
ciation of legal entities, whose task is to support the overall devel-
opment of the Pardubice Region.  In order to achieve this goal, the 
RDA PR closely cooperates with the public administration of the 
region, especially with the local governing bodies of towns and 
villages. The task of the RDA PR is to represent the interests of local 
administrations in regional institutions, to coordinate problems 
related to the development of towns and villages and to cooper-
ate with state central authorities and regional administration. The 
largest towns in the Pardubice Region, ORLICE - the association 
of town and villages - and Regional Economic Chamber of the 
Pardubice Region were the founding members. 
The Annual General Meeting, which decides on the conception 
of the RDA PR activities, on modifications to the articles of associa-
tion and which carries out other activities included in the general 
meeting competences, is the supreme body of the RDA PR. 
The Executive Board, consisting of seven members, which con-
trols RDA PR activities through the agency’s director in the period 
between general meetings, is the authorised body. The Executive 
Board decides on all matters of the RDA PR which are not reserved 
for discussion at the Annual General Meeting, the Supervisory 
Board or any other body of the RDA PR by generally binding 
legal regulations or by the RDA PR’s articles of association. The 
Supervisory Board is an inspection body of the RDA PR, supervis-
ing the performance of the Executive Board’s competences and 
performance in relation to the RDA PR’s activities.  
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VIZE / VISION
HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI, VIZE A POSLÁNÍ MAIN SPHERE OF ACTIVITIES, VISION AND MISSION 

„Chceme být vyhledávaným partnerem při tvorbě a realizaci 

projektů přispívajících ke zvyšování úrovně a kvality života 

v Pardubickém kraji a ostatních regionech“.

Hlavní předměty činnosti:

•  koordinace, prosazování a podpora zájmů regionální politiky 

Pardubického kraje;

•  podílení se na vytváření podnikatelského klimatu 

Pardubického kraje, podpora podnikatelských aktivit, prosa-

zování, ochrana a obhajoba potřeb podnikatelských subjektů 

se sídlem v regionu;

•  poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordinaci 

hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje kraje, zlep-

šování životního prostředí a dosažení stability demokracie, 

zákonnosti, zajištění lidských práv a ochrany menšin v souladu 

s dlouhodobou strategií Pardubického kraje;

•  úzká spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou 

Pardubického kraje, s orgány veřejné správy, s krajskými 

a podnikatelskými subjekty a Univerzitou Pardubice, zejména 

Fakultou ekonomicko-správní, na rozvoji regionu;

•  podílení se na řešení strategie rozvoje kraje a realizaci vybra-

ných regionálních projektů a na plnění programů rozvoje 

Pardubického kraje;

•  podílení se na rozvoji a posilování dopravní politiky a doprav-

ních sítí Pardubického kraje úzkou spoluprací se státními, 

krajskými a podnikatelskými subjekty a s Dopravní fakultou 

Jana Pernera Univerzity Pardubice;

•  získávání a využívání tuzemských a zahraničních finančních 

zdrojů pro regionální rozvoj ve spolupráci s ostatními regio-

nálními agenturami v ČR, účast na řešení komplexních úloh 

regionálního rozvoje ČR dle zásad Evropské unie;

•  zajišťování propagace kraje jako přitažlivé turistické destinace 

v tuzemsku i v zahraničí a působení na rozvoj cestovního 

ruchu;

“We aim to be a sought-after partner for the creation and imple-

mentation of projects contributing to the improvement of the 

level and quality of life in the Pardubice Region and in other 

regions“.

Main sphere of activities:

• coordination, promotion and defence of the best interests 

of the Pardubice Region’s policy;

•  participation in creating an enterprising climate within the 

Pardubice Region, support for business activities, assertion 

and protection of the needs of enterprise entities which reside 

in the region; 

•  provision of comprehensive services for support and coordi-

nation of the economic, social and cultural development of 

the region. Improvement of the environment and achieving 

stability in democracy, legality, human rights and protection 

of minorities in accordance with the long-term strategy of the 

Pardubice Region;

•  close cooperation on regional development with the Regional 

Economic Chamber of the Pardubice Region, public servi-

ce departments, regional and business entities and the 

University of Pardubice, especially the Faculty of Economics 

and Administration;  

•  participation in strategic  regional development and selected 

regional projects, and fulfilling programmes in the Pardubice 

Region’s development;

•  participation in the development and strengthening of trans-

port policy and the transport network of the Pardubice Region 

by close cooperation with state, regional and business enti-

ties, as well as with the Transport Faculty of Jan Perner at the 

University of Pardubice;

•  acquisition and use of domestic and foreign financial resour-

ces for regional development in cooperation with the other 

regional agencies of the Czech Republic, participation 
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•  zajišťování zpracování programových dokumentů včetně 

návrhu konkrétních projektů za kraj v rámci administrace 

strukturálních fondů EU, případně podobných investičních 

programů vhodných pro region;

•  organizace odborných akcí, přednášek a seminářů, členství 

a aktivní účast v mezinárodních organizacích;

•  konzultace, poradenství, řešitelská a expertní činnost, osvěto-

vé aktivity a informační servis v médiích a na internetu;

•  vydávání odborných publikací;

•  koordinace a správa dotačních fondů a jejich implementace 

na území Pardubického kraje.

Poslání

RRA PK podporuje rozvoj Pardubického kraje a poskytuje pod-

poru a poradenství členům a dalším subjektům v oblasti strate-

gického plánování, dotačních titulů a dalších oblastí, které mají 

vazbu na regionální rozvoj.

in complex tasks of regional development in the Czech 

Republic according to the European Union;

•  promotion of the region as an attractive tourist destination in 

this country as well as abroad, and activities affecting develo-

pments in this sphere;

•  preparation of programme documents including proposals 

for particular projects on behalf of the region within the admi-

nistration of EU structural funds, or any similar investment 

programmes suitable for the region;

•  organisation of specialised events, lectures and seminars; 

membership and active participation in international organi-

sations; 

•  consultation and advisory activities, research and expert acti-

vities, public enlightenment and information services in the 

media and on the Internet;

•  production of specialized publications;

• fund coordination and administration, and their implementa-

tion into the Pardubice Region. 

Mission

The RDA PR promotes the development of the Pardubice Region 

and provides support and consultation services to its members 

and other entities in the field of strategic planning, subsidy titles 

and other areas related to regional development.
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY / AUTHORISED BODIES
Valná hromada
Nejvyšším orgánem RRA PK je valná hromada, která rozhoduje 
o koncepci činnosti RRA PK, o změně stanov a dalších činnos-
tech, které patří do působnosti valné hromady. Valná hromada 
volí členy výkonné a dozorčí rady, dále schvaluje účetní uzávěr-
ku, finanční plán a plán činnosti na běžný rok. Valná hromada 

je svolávána jednou za rok a členy valné hromady jsou:

Město Česká Třebová 
Town of Česká Třebová

Město Svitavy
Town of Svitavy 

Město Choceň
Town of Choceň

Město Pardubice 
Town of Pardubice

Město Hlinsko
Town of Hlinsko

Město Žamberk 
Town of Žamberk

Město Litomyšl
Town of Litomyšl

Město Polička
Town of Polička

Město Chrudim
Town of Chrudim

Pardubický kraj
Pardubice Region

Město Moravská Třebová 
Town of Moravská Třebová

Město Přelouč
Town of Přelouč

General meeting
The Annual General Meeting, which decides on the concep-
tion of RDA PR activities, on modifications to the Articles 
of Association, and which carries out other activities included 
in the general meeting competences, is the supreme body 
of the RDA PR. The Annual General Meeting elects members 
of the Executive Board and the Supervisory Board, and also 
approves financial statements, a financial plan and a plan of acti-
vities for the current year. The Annual General Meeting occurs 
once a year and its members are:
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Výkonná rada
Statutárním orgánem je sedmičlenná výkonná rada, která řídí 
prostřednictvím ředitele agentury činnost RRA PK v období mezi 
valnými hromadami. Výkonná rada rozhoduje o všech záležitos-
tech RRA PK, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo sta-
novami RRA PK vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí 
rady nebo jinému orgánu RRA PK.

Executive board
The Executive Board consists of seven members and controls 
RDA PR activities through the agency’s Director in the period 
between Annual General Meetings, and is the authorised body. 
The Executive Board decides on all matters of the RDA PR which 
are not reserved for the Annual General Meeting, the Supervisory 
Board or any other body of the RDA PR by generally binding 
legal regulations or by the RDA PR’s articles of association.

Mgr. Radko MARTÍNEK 
Předseda výkonné rady

Chairman of the executive board

PhDr. Magda KŘIVANOVÁ
1. místopředsedkyně výkonné rady

1st vice-chairman of the executive board

Dobromil Keprt
Člen výkonné rady

Member of the executive board

Ing. Jiří Rozinek
Člen výkonné rady

Member of the executive board

Ing. Roman Línek
Člen výkonné rady

Member of the executive board

Roman Málek
Člen výkonné rady

Member of the executive board

Mgr. David ŠIMEK
2. místopředseda výkonné rady

2nd vice-chairman of the executive board

Členové výkonné rady, zleva: Roman Málek, člen výkonné rady; Richard Červenka, ředitel RRA PK; PhDr. Magda Křivanová, 1. místopředsedkyně výkonné rady; Ing. Roman Línek, člen výkonné 
rady; Dobromil Keprt, člen výkonné rady; Mgr. Radko Martínek, předseda výkonné rady a Mgr. David Šimek, 2. místopředseda výkonné rady. Člen výkonné rady Ing. Jiří Rozinek na fotce chybí.
Members of the Executive Board, from left: Roman Málek, Member of the Executive Board; Richard Červenka, Director of the RDA PR; PhDr. Magda Křivanová, 1st vice-chairman of the 
Executive Board; Ing. Roman Línek, Member of the Executive Board; Dobromil Keprt, Member of the Executive Board; Mgr. Radko Martínek, Chairman of the Executive Board and Mgr. David 
Šimek, 2nd vice-chairman of the Executive Board. Ing. Jiří Rozinek, Member of the Executive Board, is missing on that picture.
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY / AUTHORISED BODIES
Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem RRA PK, dohlíží na výkon 

působnosti výkonné rady a na uskutečňování činností RRA PK. 

Náplní činnosti dozorčí rady je především kontrola dodržování 

obecně závazných právních předpisů, stanov RRA PK a usnesení 

valné hromady, dále přezkoumává účetní uzávěrky a předkládá 

výkonné radě svá vyjádření, doporučení a návrhy.

Supervisory board

The Supervisory Board is an inspection body of the RDA PR, 

supervises the performance of the Executive Board’s compe-

tences and performance of the RDA PR’s activities. The activities 

carried out by the Supervisory Board include above all checking 

the compliance with generally binding legal regulations, RDA PR 

articles of association, and resolutions of the general meeting. 

Furthermore the Supervisory Board reviews financial statements 

and submits its opinions, recommendations and proposals 

to the Executive Board. 

Ing. Václav Kroutil
Předseda dozorčí rady

Member of the supervisory board

Robert Křepinský
Člen dozorčí rady

Member of the supervisory board

Jaroslav Martinů
Člen dozorčí rady

Member of the supervisory board
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ZAMĚSTNANCI RRA PK / RDA PR EMPLOYEES
Prostřednictvím svých zaměstnanců nabízí RRA PK odbornost, 

zkušenost v oboru, vysokou kvalitu práce a profesionalitu. 

Pracovní tým RRA PK tvoří kolektiv odborných konzultantů 

s všestranným zázemím vzdělání a pracovních zkušeností.

Ředitel / Director:

• Červenka Richard

Konzultanti / Consultants:

• Blažek Lukáš

• Gottvaldová Klára, Mgr.

• Knollová Renáta, Mgr. (do / until  31. 1. 2011)

• Krejčí Jarmila, Ing.

The RDA PR offers expertise and quality of work, professionalism 

and specialised erudition through its employees.  The working 

team of RDA PR is made-up of specialized consultants with 

a variation of educational and experience backgrounds.

• Kuřová Blanka, Ing.

• Kvasničková Veronika, Ing. (od / since 1. 2. 2011)

• van Leeuwen Monika, Mgr. (od / since 1. 2. 2011)

• Pašťalková Jana, Mgr. (od / since 4. 10. 2011)

• Smuts Petra (od / since 21. 4. 2011)

• Vorlová Lenka (do / until  31. 5. 2011)

• Zanina Milan, Mgr. (do / until  31. 3. 2011)

Tým RRA PK, zleva: Ing. Blanka Kuřová, Mgr. Monika van Leeuwen, Mgr. Jana Pašťalková, Mgr. Klára Gottvaldová, Petra Smuts, Ing. Jarmila Krejčí, Ing. Veronika Kvasničková, Lukáš Blažek, 
Richard Červenka
Team of the RDA PR, from left: Ing. Blanka Kuřová, Mgr. Monika van Leeuwen, Mgr. Jana Pašťalková, Mgr. Klára Gottvaldová, Petra Smuts, Ing. Jarmila Krejčí, Ing. Veronika Kvasničková, Lukáš 
Blažek, Richard Červenka
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CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES
Systém řízení jakosti ISO 9001:2009

RRA PK je držitelem certifikátu Systému řízení jakosti dle normy 

ČSN EN ISO 9001:2001 v oblasti Poskytování informačních služeb 

pro organizace a instituce veřejného a soukromého sektoru, 

odborných služeb při řešení problémů rozvoje kraje a jeho 

koncepčního rozvoje. V prosinci 2009 proběhla recertifikace 

Systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a RRA 

PK je díky úspěšnému recertifikačnímu auditu platnost ISO 

9001:2000 prodloužena do 4. 12. 2012. V prosinci 2011 úspěšně 

proběhl každoroční dozorový audit.

Zelená firma

I v roce 2011 byla RRA PK zapojena do projektu Zelená firma. 

V rámci tohoto projektu je zaměstnancům RRA PK umožněno 

zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběr-

ného boxu přímo v místě pracoviště. RRA PK tímto opatřením 

přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví 

člověka.

Quality Management System – ISO 9001:2001
The RDA PR holds the quality management system certificate, 
according to CSN EN ISO 9001:2001, in the field of provision for 
information services to organisations and institutions from the 
public as well as private sectors, professional services in dealing 
with problems in development of the region and its concep-
tual development. In December 2009, quality management was 
recertified according to CSN EN ISO 9001:2001 and the validity of 
ISO 9001:2000 for the RDA PR was extended due to a successful 
recertification audit until December 4, 2012. In December 2011, 
the annual supervisory audit was successfully carried out.

Green firm
Even in 2011 The RDA PR continued to be engaged in the pro-
ject ‘Green Firm’. This project provides RDA PR employees with 
a chance to safely, and in an environmentally-friendly way, dis-
pose of superfluous electrical appliances, thus protecting the 
environment, natural resources and human health.
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Sbírej-toner.cz

RRA PK je od roku 2009 zapojena v ekologicko-charitativním 

projektu Sbírej-toner.cz, který organizuje firma OTTO-Office 

s.r.o. RRA PK se rozhodla podpořit denní stacionář Slunečnice 

v Pardubicích. Hlavní myšlenkou projektu je sběr prázdných 

tiskových kazet – tonerových a inkoustových, které jsou určeny 

k renovaci. V celé republice jich ročně skončí na skládkách zhru-

ba 3 400 tun. Jejich odebráním do speciálního sběrného boxu 

a následnou renovací se šetří životní prostředí. Za hodnotu tone-

rů určených k renovaci poskytne zpracovatelská firma peněžitý 

dar 14 vybraným zařízením pro mentálně postižené v celé České 

republice.

Collect-toner.cz

The RDA PR has become engaged in the ecological and chari-

table project ‘Collect-toner.cz’, which is organised by the OTTO-

Office s.r.o., and thus decided to support the day-care home, 

Slunečnice (Sunflower), in Pardubice.  The main idea of the 

project is to collect empty printing toner or ink cartridges, which 

are then recycled. Approximately 3,400 tons of such cartridges 

a year are deposited in landfills. If they are put into a special col-

lection box and subsequently recycled, the environment is pro-

tected. The processing company provides 14 selected facilities 

for mentally handicapped patients in the Czech Republic with 

a financial gift in exchange for the toners being recycled.  
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OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / FIELDS OF RDA PR ACTIVITIES 
SPOLUPRÁCE S PARDUBICKÝM KRAJEM COOPERATION WITH THE PARDUBICE REGION

V rámci své činnosti RRA PK velmi úzce spolu-
pracuje s jednotlivými odbory Pardubického 
kraje.

Odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů
•  poradenství a poskytování informací v oblasti regionálního 

rozvoje;
•  spolupráce v oblasti nabídky investičních příležitostí a hledání 

investorů pro území Pardubického kraje;
•  příprava a zpracování dokumentace pro podávání žádostí 

k financování a administraci projektů v rámci fondů EU pro 
období 2007 – 2013;

•  partnerství v projektech;
•  prezentace a propagace Pardubického kraje v oblasti cestov-

ního ruchu;
•  příprava a realizace propagačních publikací a tiskovin;
•  spolupráce s partnerskými regiony Pardubického kraje – vlád-

ní kraj Tübingen a okres Reutlingen (Německo), Prešovský 
samosprávný kraj (Slovensko), Region Centre (Francie), 
Dolnoslezské Vojvodství (Polsko), Abruzzo (Itálie).

Odbor životního prostředí a zemědělství
• spolupráce prostřednictvím Regionálního odpadového centra 

Pardubického kraje;
• mapování projektových záměrů v oblasti životního prostředí
• příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí 

k financování v rámci fondů EU pro období 2007 – 2013, 
zejména do Operačního programu Životní prostředí a Zelená 
úsporám;

• realizace projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění 
využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky 
v Pardubickém kraji a jeho podprojektů“;

• školení pracovníků Odboru životního prostředí a zemědělství;

Odbor dopravy, silničního hospodářství a investic
• příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí 

The RDA PR very closely cooperates with the individual 
departments of the Pardubice Region.

Department for the strategic development of the region and 
European funds
•  consulting services and provision of information in the area 

of regional development; 
•  cooperation in the sphere of investment opportunities and 

search for investors in the Pardubice Region; 
•  preparation and processing of documentation {document 

administration} for submitting applications for financing 
of, and administrative work on, EU funded projects for the 
period 2007– 2013;

•  partnership in projects; 
•  presentation and promotion of the Pardubice Region in the 

field of tourism; 
•  preparation and production of printed promotional docu-

ments and leaflets;
•  cooperation with partner regions of the Pardubice Region – 

governmental region of Tübingen and district of Reutlingen 
(Germany), Prešov  self-government region (Slovakia), Region 
Centre (France), Lower Silesian Voivodship (Poland), Abruzzo 
(Italy).

• Department for the environment and agriculture
• cooperation with the department through the Regional Waste 

Centre of the Pardubice Region;
•  mapping of project intentions in the field of the environment
•  preparation and processing of documentation for submitting 

applications for EU funding for the period 2007–2013, espe-
cially for the Operation Programme Environment and Green 
for Energy Conservation;

•  implementation of the project, ‘Intensification of separate col-
lection and use of communal waste, including the packaging 
component, in the Pardubice Region’;

•  Educating the employees of the Department for the 
Environment and Agriculture. 
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o financování v rámci fondů EU pro období 2007 - 2013, 
Regionální operační program NUTS II Severovýchod;

• příprava a koordinace projektu „Integrovaný dopravní systém“.

Odbor sociálních věcí
• konzultace pro nestátní neziskové organizace a příspěvkové 

organizace Pardubického kraje;
• konzultace projektů připravovaných pro podání žádosti 

o podporu ze strukturálních fondů EU;
• příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí 

k financování v rámci fondů EU pro období 2007 – 2013, 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný 
operační program.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
• konzultace projektů připravovaných pro podání žádosti 

o podporu ze strukturálních fondů EU;
• příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí 

o financování v rámci fondů EU pro období 2007 – 2013, 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost;

• spolupráce s Oddělením kultury a památkové péče na infor-
mačním webu Dotace na památky.

Odbor zdravotnictví
•  konzultace projektů připravovaných pro podání žádosti 

o podporu ze strukturálních fondů EU.

Department for transport, road management and investment
•  preparation and processing of documentation for submit-

ting applications for EU funding for the period 2007–2013, 
Regional Operational Programme NUTS II Northeast;

•  preparation and coordination of the project ‘Integrated 
Transport System‘.

Department for social affairs
•  consultations for non-governmental, non-profit organisations 

and contributory organisations in the Pardubice Region; 
•  consultation services for projects prepared for submitting 

applications for aid from EU structural funds; 
•  preparation and processing of documentation for submit-

ting applications for EU funding for the period 2007 – 2013, 
Operational Programme Human Resources and Employment, 
Integrated Operational Programme. 

Department for education, culture and sports 
•  consultation services for projects prepared for submitting 

applications for aid from EU structural funds;
•  preparation and processing of documentation for submit-

ting applications for EU funding for the period 2007 – 2013, 
Operational programme Education for Competitiveness;

•  Cooperation with the Department of Culture and Monument 
Maintenance within the information web sites Funds for 
Cultural Monuments. 

Department for healthcare
•  consultation services for projects prepared for submitting 

applications for subsidy from EU structural funds

PŘÍPRAVA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PREPARATION OF STRATEGIC DOCUMENTS

V roce 2011 byly zpracovány a dokončeny následující strate-

gické dokumenty:

Analýza aktuální situace v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

v Pardubickém kraji

• Cílem dokumentu je představit aktuální vývoj v oblasti rozvoje 
lidských zdrojů v regionu. V rámci analýzy byla vypracována 

During 2011 the following strategic documents were pro-

cessed and finalized:

Analysis of the current situation in the sphere of human resourc-

es in the Pardubice Region 

• The aim of the document is to introduce current develop-
ments in human resources in the region. The analysis assesses 
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REALIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ SELECTION PROCESS 

RRA PK nabízí kompletní zajištění a realizaci výběrových 
řízení v rámci dotačních programů. V roce 2011 proběhla 

například:

•  realizace dvou výběrových řízení v rámci Regionálního operač-
ního programu NUTS II Severovýchod k projektu Informační 
a propagační kampaň Turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko 
II, název zakázek: „Výběrové řízení na zhotovení propagačních 
tiskovin“ a „Výběrové řízení na modernizaci, rozšíření a zefek-

tivnění webu ,navstevnik.cz‘;
•  realizace výběrového řízení v rámci Integrovaného ope-

račního programu k projektu Regenerace bytového domu 
Lexova 2122, 2123 Pardubice, název zakázky: „Výběrové řízení 

na zateplení bytového domu a modernizaci rozvodů plynu“;
•  realizace tří výběrových řízení v rámci Operačního programu 

Podnikání a inovace k projektu Pořízení nových technologií – 
vstřikování plastů.

RDA PR offers complete provision for, and realization of, the 
selection process within subsidy programmes. In 2010 we 
realized, for example, the following selection processes:

•  realization of two selection processes within the Regional 
Operation Programme NUTS II Northeast for the project 
Information and Promotion Campaign of the touristic area of 
Chrudim – Hlinsko II, name of the order:   ‘Selection process for 
the supplier of  promotional printed materials’ and ‘Selection 
process for modernization, extension and increase in the effi-

ciency of the web site ,navstevnik.cz‘;
•  realization of selection process within the Integrated 

Operational Programme for the project Regeneration of the 
Block of Flats Lexova 2122, 2123 Pardubice, name of the order: 
‘Selection process for insulation of the block of flats and mod-
ernization of the gas distribution system’; 

•  realization of three selection processes within the Operational 
Programme Business and Innovation for the project New 
Technology Acquirement – Injection of the Plastics.  

OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / FIELDS OF RDA PR ACTIVITIES 
základní charakteristika regionu ve sledovaných oblastech, 
stav a odhad trendů ve vývoji některých pro tuto oblast 
významných indikátorů na základě relevantních aktuálních 
dat.

Regionální inovační strategie Pardubického kraje - monitorovací 

zpráva za rok 2010

• Regionální inovační strategie Pardubického kraje (RIS PK) 
obsahuje strategii rozvoje kraje v oblasti vzdělávání, rozvoje 
lidských zdrojů, inovací a inovačního podnikání s výhledem 
do roku 2013. Tento strategický dokument definuje opatření 
a aktivity, které jsou implementovány tak, aby byl v kraji 
zajištěn rozvoj inovací a inovačního podnikání. Monitorovací 
zpráva za rok 2010 hodnotí a monitoruje RIS PK z hlediska 
naplňování cílů a navržených aktivit. 

basic characteristics of the region in the observed fields, the 
conditions, and estimates trends in the development of some 
indicators, which are in this particular field important, accord-
ing to relevant data obtained. 

Regional innovation strategy of the Pardubice Region monitor-

ing report for the year 2010

• Regional innovation strategy of the Pardubice Region (RIS PR) 
includes strategy for regional development in the sphere of 
education, human resources development, and innovation in 
business with prospects up to 2013. The strategic document 
defines arrangements and activities which are implemented 
so that the development of innovation and innovation busi-
ness are ensured in the region. The monitoring report for the 
year 2010 evaluates and monitors RIS PR from the viewpoint 
of fulfilling its aims and proposed activities. 
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PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A PORADENST VÍ PROJECT PREPARATION AND CONSULTING SERVICES

RRA PK má rozsáhlé zkušenosti se zpracováním, realizací 
a řízením projektů veřejného, podnikatelského i neziskové-
ho sektoru. Svým klientům, partnerům a členům nabízí širo-
ké spektrum činností souvisejících s projektovou přípravou 
a poradenstvím. Jedná se především o:

•  konzultace, formulace a posuzování projektových záměrů;
•  vyhledávání vhodných dotačních titulů a dohlížení na dodržo-

vání podmínek jednotlivých operačních programů;
•  zpracování žádostí o dotace včetně povinných příloh;
•  administraci a monitoring projektů ve fázi realizace a jejich 

udržitelnosti;
•  zpracovávání podkladů pro veřejné zakázky dle platné legisla-

tivy.

The RDA PR has wide experience with processing, admini-
stration, and implementation of projects from the public, 
business and non-profit sector. The RDA PR provides its cli-
ents, partners and members with an offer of a wide range of 
project related activities, which includes above all:
•  consultation, formulation and assessment of project intentions; 
•  search for suitable subsidy programmes and supervision over 

compliance with specific conditions for individual operational 
programmes;

•  search for suitable subsidy programmes and supervision over 
compliance with specific conditions for individual operational 
programmes; 

•  administration and monitoring of projects at the stage 
of implementation, and sustainability;

•  processing of data for public contracts according to the 
legislation in force.

Počet zpracovaných žádostí v roce 2011 / Number of processed applications in 2011

Operační program
/ Operational Programme

Počet podaných žádostí 
/ Number of applications 
submitted

Počet podpořených 
projektů 
/ Number of supported 
projects

Počet nepodpořených 
projektů / Number of 
not supported projects

Počet projektů ve fázi 
hodnocení / Number of 
projects in the stage of 
assessment

ROP NUTS II Severovýchod 
/ ROP NUTS II North-East 1 1 0 0

OPŽP + ZÚ / OPE + GEC 10 1 0 9

OPPI / OPBI 2 1 1 0

IOP / IOP 11 11 0 0

OPVK / OPEC 1 0 0 1

OPLZZ / OPHRE 1 1 0 0

OPPS ČR-PR / CBC CZ-PL 1 1 0 0

Evropa pro občany 
/ Europe for Citizens 1 0 0 1

Celkem / Total 28 16 1 11

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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Operační program 
/ Operational programme

Počet poda-
ných žádostí 
/ Number of 
applications 
submitted

Celkové náklady 
všech podaných 
žádostí [Kč] / Total 
costs of all project 
applications submi-
tted [CZK]

Celkové náklady 
všech podpořených 
projektů [Kč] 
/ Total costs of all 
subsidised projects 
[CZK]

Počet projektů 
v hodnocení 
/ Number of 
projects in 
the stage of 
assessment

Celkové náklady projektů 
podaných v r. 2011 s hod-
nocením v r. 2012 [Kč] 
/ Total costs of projects 
submitted in 2011 and 
assessed in 2012 [CZK]

ROP NUTS II Severovýchod 
/ ROP NUTS II North-East 1 21 635 257,54 21 635 257,54 0 0,00

OPŽP + ZÚ / OPE + GEC 10 225 208 041,00 89 556 713,00 9 135 651 328,00

OPPI / OPBI 2 21 400 000,00 11 900 000,00 0 0,00

IOP / IOP 11 348 277 791,00 348 277 791,00 0 0,00

OPVK / OPEC 1 4 489 846,66 0,00 1 4 489 846,66

OPLZZ / OPHRE 1 1 809 577,20 1 809 577,20 0 0,00

OPPS ČR-PR / CBC CZ-PL 1 1 499 874,00 1 499 874,00 0 0,00

Evropa pro občany
/ Europe for Citizens 1 1 867 814,00 0,00 1 1 867 814,00

Celkem / Total 28 626 188 201,40 474 679 212,74 11 142 008 988,66

OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / FIELDS OF RDA PR ACTIVITIES 
Finanční objem projektů zpracovaných v roce 2011  / Financial volume of projects processed in 2011

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK / ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

RRA PK se na začátku roku 2008 
stala hostitelskou organizací mezi-
národní sítě na podporu podnikání 
Enterprise Europe Network (EEN). 
Enterprise Europe Network je síť 
komplexních integrovaných slu-
žeb pro podporu malého a střed-
ního podnikání a inovačního pod-
nikání, která působí v 50 zemích 
a její aktivity vykonává téměř 600 
partnerských organizací.

 V rámci České republiky je činnost této sítě zajišťována prostřed-
nictvím projektu „Business and Innovation Support Network for 
the Czech Republic – BISONet“. Aktivity sítě EEN ČR jsou realizo-
vány konsorciem profesionálních a zkušených institucí koordi-
novaných Technologickým centrem Akademie věd ČR. Vhodným 
regionálním rozložením všech zúčastněných subjektů je zaruče-
no pokrytí celé České republiky poskytovanými službami. 

Činnost EEN bezprostředně navazuje na činnost Euro Info Center 
a Innovation Relay Center. Síť bývalých Euro Info Center byla 
v Pardubickém kraji zastoupena RRA PK od roku 2003 a agentura 
tak poskytuje podnikatelům z řad malých a středních podniků 
kvalitní poradenství již osmý rok.

Cíle projektu:
•  vytvoření komplexní sítě integrovaných služeb především pro 

malé a střední podniky;
•  podpora podnikání a inovačních přístupů;
• nabídka informací na jednom místě co nejblíže podnikateli, 

tzv. „no wrong door“ koncept;
• předávání zpětných informací od podnikatelské sféry Evropské 

komisi;
• informační zázemí k vytváření evropských politik pro podporu 

malého a středního podnikání.

Služby pardubické pobočky Enterprise Europe Network:
•  poradenství v otázkách evropské legislativy;
•  informace o podmínkách podnikání v rámci celé Evropy;
•  pomoc při vyhledávání obchodních a kooperačních partnerů 

v zahraničí;

At the beginning of 2008, the RDA PR became the host organi-
sation of an international network supporting business activi-
ties – Enterprise Europe Network (EEN). The Enterprise Europe 
Network is a network of complex integrated services focused 
on the support of small and medium enterprises and innovation 
entrepreneurship, which is active in 50 countries. Its activities are 
carried out by 600 partnership organisations.

Within the Czech Republic, the activities of this network are 
provided through the ‘Business and Innovation Support Network 
for the Czech Republic – BISONet’. The activities of the EEN Czech 
Republic are carried out by a consortium of professional, expe-
rienced institutions coordinated by the Technological Centre of 
the Academy of Sciences of the Czech Republic. Appropriate 
regionally distributed participating entities guarantee that the 
whole of the Czech Republic is covered by the services provided. 

The activities carried out by the EEN are closely linked to the 
activities of Euro Info Centre and Innovation Relay Centre. The 
network of former Euro Info Centre has been represented by the 
RDA PR in the Pardubice Region since 2003 and thus the RDA 
PR has already been providing entrepreneurs from a range of 
small and medium enterprises with quality consulting services 
for eight years.

Aims of the project:
•  creation of a complex network of integrated services ostensi-

bly for small and medium enterprises;
•  support for business activities and innovative approaches; 
•  provision of information at one point as close to the busi-

nessperson as possible – ‘no wrong door’ concept;
•  information feedback from the business sphere for the 

European Commission;  
•  information background for the creation of European policies 

to support small and medium enterprises.

Services provided by the Pardubice branch of EEN (the services 
are provided to the businesses as a part of a project for free):
•  consultation on European legislature issues;
•  information about the conditions within the whole of Europe
•  assistance in the search for business and cooperating partners 

abroad; 



20Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2011

ENTERPRISE EUROPE NETWORK / ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

•  informace o dotačních programech na podporu podnikání;
•  zprostředkování kontaktů na další české i evropské instituce;
•  vyhledávání vhodných obchodních partnerů v rámci databáze 

Business Co-operation Database či bezplatné zařazení firem-
ních profilů do této databáze;

•  pravidelné rozesílání bulletinů obchodních partnerů;
•  podpora účasti českých firem na veletrzích;
•  pořádání seminářů a workshopů zaměřených na specifické 

potřeby podnikatelů.

Další činnost Enterprise Europe Network
Konzultanti Enterprise Europe Network se pravidelně zúčastňují 
národních schůzek konsorcia projektu, které přispívají k lepší 
koordinaci činnosti sítě a k celkovému zkvalitnění poskyto-
vaných služeb. V rámci pravidelného vzdělávání a zlepšování 
poskytovaných služeb se naši konzultanti zúčastnili v letošním 
roce tréninkového semináře na téma „ISO 14000 ve strojíren-
ském průmyslu“. V letošním roce také proběhla pravidelná 
výroční konference sítě v polské Varšavě, jejíž součástí byla řada 
odborných přednášek a workshopů a otevřené diskuze s politiky, 
nezávislými odborníky a zástupci Evropské komise.

Ve vybraných projektech spolupracují jednotliví partneři EEN ČR 
s mezinárodními partnery sítě. Úspěchem pardubické pobočky 
Enterprise Europe Network je také pokračující úspěšná realizace 
projektu „Go Eco! Environmental services for SMEs“ (GECKOS). 

•  provision of information on programmes to support business 
activities; 

•  provision of contacts to other Czech and foreign  institutions; 
•  search for suitable business partners within the Business 

Co-operation Database or entering of the company profiles 
in this database free of charge; 

•  regular distribution of business partners’ newsletters;
•  support for Czech firms participating in trade fairs;
•  organisation of seminars and workshops focused on the spe-

cific needs of businesspeople.

Other activities of EEN
Consultants from Enterprise Europe Network regularly take part 
in national meetings of the project consortium, which contribute 
to better coordination of the network activities and to the overall 
improvement in the quality of the services provided. Within the 
regular education and improvement of provided services this 
year our consultants attended training seminars on the topic 
‘ISO 14000 in the engineering industry’. The annual project con-
ference was held in Warsaw, Poland this year.  The conference 
consisted of many specialized lectures and workshops, open 
discussions with politicians, independent specialists and repre-
sentatives of the European Committee.

Individual partners of the EEN Czech Republic cooperate with 
international partners of the network in selected projects.  
The success of the Pardubice branch of Enterprise Europe 
Network is in the implementation of the project called ‘Go Eco! 
Environmental services for SMEs (GECKOS)’. 

Kooperační burza firem v rámci 8. ročníku mezinárodního setkání podnikatelů v Žitavě 
Co-operative business meeting within the 8th annual international meeting of businesspe-
ople in Zittau

Seminář EEN na téma Zahraniční obchod
EEN seminar on the topic of Foreign trade 
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The project was initiated on 2.3.2010 and will terminate 
on 28. 2. 2012. Project GECKOS is aimed at the support of small 
and medium-sized enterprises from the Pardubice Region in 
these sectors: waste management, production and processing 
of metal and production, metal coating and the production of 
electrical and electronic components. 

Projekt „Go ECO! Environmental Services for SMEs“, zkráce-
ným názvem GECKOS, je mezinárodním projektem konsorcia 
pěti partnerských organizací z následujících regionů: Basse 
– Normandie (Francie), Madrid (Španělsko), Slovensko, Luleå 
(Švédsko) a Pardubický kraj (Česká republika). 

Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CIP 
(Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace), který 
je určen k posílení konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků (MSP). Žadateli o grant se mohli stát pouze partneři 
celoevropské sítě na podporu podnikání Enterprise Europe 
Network. Projekt je ze 78 % celkových způsobilých výdajů 
financován z programu CIP, zbylých 22 % je spolufinancováno 
z rozpočtu RRA PK.

Projekt byl zahájen 2. 3. 2010 a bude ukončen 28. 2. 2012. 
Cílovou skupinu projektu tvoří MSP z Pardubického kraje, které 
podnikají v odpadovém hospodářství, vyrábějí a zpracovávají 
kovy, provádějí povrchovou úpravu kovů nebo vyrábějí elektric-
ké/elektronické součástky.

The project Go ECO! Environmental services for SMEs, acro-
nym GECKOS, is an international project with a consortium 
of five partner organizations from the following regions je: Basse 
– Normandy (France), Madrid (Spain), Slovakia, Luleå (Sweden) 
and the Pardubice Region (Czech Republic). 

This project is financed within the CIP programme (the 
Competitiveness and Innovation Framework Programme), and 
is dedicated to supporting the competition ability of small and 
medium-sized enterprises.  The applicants for grants must be 
partners in the all-European network for the business support 
Enterprise Europe Network. 78% of the total costs of the project 
is financed from the CIP programme, the remaining 22% is co-
financed from the budget of the RDA PR. 
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AKTIVITY PROJEKTU: 

1. Studie

Aktivita probíhala v období od března do října roku 2010.

Předmětem této aktivity bylo zpracování studie zaměřené na 

problematiku životního prostředí (ŽP) u MSP z cílových skupin. 

Pro jednotlivé sektory byly provedeny SWOT analýzy, ze kterých 

vyplývají následující skutečnosti: 

Jako rozhodující složku životního prostředí chápou MSP přede-

vším odpadové hospodářství firmy, dále pak nakládání s chemic-

kými látkami a úspory energií. 

Z provedených analýz byl zjištěn významný kladný rozdíl v kvali-

tě zabezpečení ochrany ŽP u podniků, které dobrovolně aplikují 

ISO 14001 oproti podnikům, které zajišťují oblast ŽP nesystémo-

vě nebo nahodile. 

Dále byla zaznamenána výrazná diference mezi malými a střed-

ními podniky v zajištění výkonu funkce ekologa – u malých pod-

niků je nedostatek odborníků pro oblast ŽP, funkce ekologa bývá 

kumulována s dalšími činnostmi. Nejvíce inovací v rámci úspor 

energií a nákladů prokazuje sektor výroby elektrických/elektro-

nických součástek. To souvisí s napojením sektoru na automo-

bilový průmysl a s dodávkami zahraničním výrobcům, pro které 

musí být firmy dostatečně konkurenceschopné. Zjištěné nedo-

statky a porušení zákonných předpisů v oblasti ŽP byly častější 

PROJECT ACTIVITIES: 

1. Study

Activity occured from March to October 2010. 

The subject matter of this activity was to prepare a study, which 

was aimed at environmental issues at SME for the target groups. 

For the individual sectors SWOT analysis was carried out which 

highlighted the following facts.  SME consider a crucial aspect 

of environmental protection to be company waste management, 

chemicals management and their disposal, and energy saving. 

An important positive difference has been found in the quality 

of provision for environmental protection within companies who 

voluntarily apply ISO 14001, in comparison to those companies 

who provide environment protection in a non-systematic way.

Also there was noted a huge difference between small and me-

dium enterprises in providing for the position of an ecologist 

– small enterprises have a lack of specialists in the area of the 

environment and this position is often combined with other du-

ties and activities. The most innovations in energy conservation 

and cost saving are shown in the production of the electrical and 

electronic components sector. This is due to the sector’s con-

nection with the car industry and supply to foreign makers for 

which the companies must be adequately competitive. Detected 

imperfections and violation of the legal regulations in the area of 

the environment were often found more within the small enter-

prises than the medium enterprises. Among the most common 

faults were emergency readiness in the case of accidents, espe-

cially in relation to the leakage of defective substances into the 

water (lack of sanitation equipment, missing emergency plans 

etc.).

2. Local contracts about cooperation 

Activity occurred from July2010 to December 2011. 

This activity is composed of establishing cooperation among 

SME, socialized consultants and members of the network EEN, as 

well as with other entities providing services in the funded  envi-

Nejčastěji používaný vytápěcí systém u firem zapojených v projektu GECKOS
The most used heating system in companies involved in the project GECKOS
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a významnější u malých podniků než u středně velkých firem. 

Mezi nejčastější chyby patří nedostačující havarijní připravenost 

pro případ havárie s únikem závadných látek do vody (nedosta-

tek sanačních prostředků, chybějící havarijní plány atd.).

2. Lokální smlouvy o spolupráci

Aktivita probíhala v období od července roku 2010 do prosince 

roku 2011.

Tato aktivita zahrnovala navázání spolupráce mezi MSP, odborný-

mi konzultanty a členy sítě Enterprise Europe Network a dalšími 

subjekty poskytujícími služby v podporované oblasti životního 

prostředí. RRA PK v roce 2011 navázala spolupráci s energetic-

kými auditory, kteří poskytovali MSP služby spojené se třetí ak-

tivitou projektu. Přizvaní odborníci měli za úkol u jednotlivých 

MSP hledat možnosti a způsoby úspor energií a zavádění nových 

ekologických metod. 

RRA PK dále v rámci této aktivity pořádala seminář určený pouze 

konzultantům sítě Enterprise Europe Network. Cílem semináře 

bylo seznámení konzultantů se základními pojmy a definicemi 

v oblasti odpadového hospodářství, s nejdůležitějšími právními 

předpisy, s preferovanou hierarchií nakládání s odpady a s výkla-

dem základních povinností producenta odpadů na úrovni malé-

ho a středního podniku.

ronmental protection sphere. In 2011, RDA PR established coop-

eration with energy auditors, who provided their services to SME, 

in connection with a third activity of the project. The duty of the 

specialists was to search for possibilities and ways to save energy 

and the implementation of new ecological methods for the SME. 

RDA PR, as a part of this activity, organized seminars designed 

only for consultants of the EEN. The aim of the seminars was to 

introduce the basic terms and definitions in the area of waste 

management, the most important legal regulations, the pre-

ferred hierarchy in waste management and their disposal, and 

explanation of the basic obligations of the waste producer on the 

level of small and medium-sized companies. 

3. Providing services in the area of environment 

Activity occurred  from June 2010 to December 2011.

The aim of this activity was to provide direct services in the area 

of environmental protection for the target group. The provided 

services are divided into seminars and consultancy. 

In 2011 seven specialized seminars were held. 98 people from 

85 small or medium-sized enterprises attended these seminars. 

The themes of the seminars were chosen according to the needs 

of the companies. The prevailing themes were waste manage-

ment and company ecology. The consultancy was provided to 

16 selected SME from the Pardubice Region. This consultancy 

was tailored according to the specific needs of the company be-

cause the executive directors (owners) of the target enterprises 

know best what deficiencies and needs their company has. In the 

majority of cases, the consultancy aimed to evaluate the energy 

costs and find the significant energy losses in manufacturing pro-

cess as well as in buildings. The output of the consultancy was an 

energy study within which the current state of the company was 

evaluated.  At the same time, measures were suggested. These 

measures calculate with investment and energy savings for the 

particular company. The aim of the project is to provide services 

which will help the SME gain economic savings while protecting 

Seminář pro konzultanty sítě EEN zaměřený na problematiku odpadového hospodářství
Seminar for EEN consultants focused on the issue of waste management
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3. Poskytování služeb v oblasti životního prostředí

Aktivita probíhala v období od července 2010 do prosince roku 

2011.

Záměrem této aktivity bylo přímé poskytování služeb v oblasti 

životního prostředí pro cílovou skupinu. Poskytované služby za-

hrnovaly semináře a poradenství. 

V roce 2011 bylo realizováno 7 odborných seminářů, kterých se 

zúčastnilo 98 osob z 85 malých nebo středních podniků. Témata 

seminářů se volila dle aktuálních potřeb zjištěných u firem, pře-

važujícími tématy však bylo odpadové hospodářství a podniková 

ekologie. 

Poradenství bylo poskytnuto 16 vybraným MSP z Pardubického 

kraje. Toto poradenství bylo „šité na míru“ pro konkrétní potřeby 

firmy, protože jednatelé (majitelé) cílových podniků sami nejlé-

pe vědí, jaké nedostatky a potřeby jejich firma má. V naprosté 

většině mělo poradenství za cíl posouzení nákladů na energie 

a odkrytí významných energetických ztrát jak při výrobním pro-

vozu, tak v budovách. Výstupem poradenství bylo zpracování 

energetické studie, v rámci které došlo ke zhodnocení současné-

ho stavu podniku. Současně byla navržena opatření včetně vyčís-

lení investic a úspory energií pro konkrétní podnik. Optimalizací 

nebo snížením firemních nákladů na energie prostřednictvím en-

vironmentálních opatření dojde k naplnění cíle projektu – posky-

tovat takové služby, díky kterým MSP získají ekonomické úspory 

a zároveň pomohou vylepšit stav životního prostředí.

      

4. Projektový management

Aktivita začala v roce 2010 a bude ukončena v únoru 2012.

Projektový management je zajišťován prostřednictvím extranetu 

projektu a pravidelných technických komisí konajících se u jed-

notlivých partnerů, v rámci kterých dochází ke shrnutí uplynulé-

ho období a plánování období následujícího. Dále je hodnocen 

průběh projektu po jeho technické i finanční stránce. Součástí 

této aktivity je také administrace spojená s projektem. 

the environment and will provide optimization in, and reduction 

of, company costs through environmental measures. 

      

4. Project management

Activity started in 2010 and will finish in February 2012.

Project management is provided by project extranet and regular 

technical committee meetings take place. At these committees 

the preceding period is summarized and the proceeding period 

is planned. Further, there is an evaluation of the process of the 

project from the technical as well as financial viewpoint. Part 

of this activity is also administration connected with the project. 

Čtvrtá technická komise projektu GECKOS v Madridu (říjen 2011)
The fourth technical committee of the project GECKOS in Madrid (October 2011)
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Cílem projektu 
Posílení absorpční 
a administrativní 
kapacity (dále jen 
PAAK) je zvýšení 
absorpční a adminis-
trativní kapacity regi-

onu soudržnosti Severovýchod prostřednictvím vytvoření part-
nerství krajů Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého. 
Cílem partnerství regionálních subjektů je intenzivní a efektivní 
spolupráce při tvorbě projektových žádostí a při realizaci projek-
tů, které se realizují v rámci Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod. Nástrojem spolupráce je poskytování 
tzv. asistence pilotním projektům. Poskytovatelem asistence 
na území Pardubického kraje je Regionální rozvojová agen-
tura Pardubického kraje a na území Libereckého kraje je to 
Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. Poskytovatelem asis-
tence na území Královéhradeckého kraje je předkladatel projek-
tu Centrum evropského projektování a.s. 

Zapojení RRA PK v projektu PAAK
RRA PK zajišťuje a koordinuje veškeré aktivity v rámci projektu 
PAAK na území Pardubického kraje. RRA PK se podílí na přípravě 
projektových žádostí vybraných pilotních projektů včetně povin-
ných příloh a na řízení a administraci pilotních projektů. RRA PK 
v rámci zajišťování asistentce pilotním projektům komunikuje 
s předkladatelem projektu, s partnery projektu a s dalšími posky-
tovateli asistence. Zástupci RRA PK se pravidelně účastní jednání 
Řídícího týmu PAAK a koordinační skupiny.  V rámci projektu 
PAAK jsou na území Pardubického kraje realizovány semináře na 
téma projektové řízení, finanční řízení projektů, veřejné zakázky 
či technický dozor investora, během kterých jsou prezentovány 
zkušenosti z průběhu poskytování asistence pilotním projektům. 
RRA PK se rovněž podílí na přípravě propagačních materiálů 
projektu, a to informačních brožur, letáků a plakátů, jejichž cílem 
je iniciovat zájem o projekt PAAK a prezentovat pilotní projekty 
jako vzorové.

The project, ‘Strengthening the Absorption and Administrative 
Capacity’, (hereafter referred to as the SAAC) aims at increas-
ing the absorption and administrative capacity of the cohesive 
region North-East through the joint activities of the Hradec 
Králové, Pardubice and Liberec Regions. The partnership 
of regional entities aims to establish intensive and effective 
cooperation in the creation of project applications and in the 
implementation of projects that are to take place within the 
Regional Operational Programme NUTS II North-East. The tool 
for the cooperation is providing assistance to the so-called ‘pilot 
projects’. 
Assistance in the territory of the Pardubice Region is provided by 
the RDA PR, in the territory of the Liberec Region by the Regional 
Development Agency. Assistance in the Hradec Králové Region is 
provided by the Centre for European projects. 

Participation of RDA PR in the project SAAC
The RDA PR ensures and coordinates any and all activities within 
the ‘SAAC’ project in the territory of the Pardubice Region. The 
RDA PR participates in the preparation of project applications 
for selected pilot projects including obligatory annexes, and in 
the management and administration of the pilot projects. RDA 
PR also communicates with the entity submitting the project, 
with partners in the project and other assistance providers. The 
representatives of PDA PR regularly attend meetings with the 
leading body’s board, SAAC and coordination groups.  Seminars 
dealing with the topics of project preparation, project manage-
ment, and financial management of projects, public contracts, 
and technical supervision of the investor are organised within 
the ‘SAAC’ project in the territory of the Pardubice Region; expe-
rience from the course of provision of assistance to pilot projects 
is presented there. The RDA PR also participates in the prepara-
tion of project promoting materials – information brochures, 
leaflets and posters, the contents of which are focused on the 
project presentation to initiate interest in the SAAC project, and 
on presentation of pilot projects as model examples.
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Kompletní informace o projektu PAAK včetně odkazů na všechny 
pilotní projekty, kterým byla či je poskytována asistence, nalez-
nete na webové stránce projektu PAAK www.cep-rra.cz/paak. 
Na této stránce naleznete přehled vyhlášených výzev v rámci 
projektu PAAK, kontakty na jednotlivé manažery pilotních pro-
jektů a především kompletní dokumentaci související s přípra-
vou, realizací či udržitelností uvedeného pilotního projektu 
(například monitorovací zprávy, podklady k publicitě projektu). 
V roce 2011 získala RRA PK další tři pilotní projekty, kterým bude 
v budoucím období zajišťovat asistenci při realizaci a adminis-
traci.

Projekt PAAK je financován z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc. 
Realizace projektu byla zahájena v únoru 2008 a bude ukončena 
v roce 2013. 

Complete information on the SAAC project, on its outputs and 
on all selected pilot projects, which leads one through the 
project from its commencement to its termination and preserva-
tion, may be found on the SAAC project website www.cep-rra.
cz/paak.  On the website can be found an overview of calls 
for proposals within the SAAC project, contacts for individual 
managers of pilot projects and mainly complete documentation 
connected with preparation, implementation and sustainability 
of the given project (for example monitoring report, materials for 
the publicity of the project.  
In 2011 the RDA PR gained 3 pilot projects to which it will pro-
vide assistance with, in implementation and administration, 
in the future. 

Project SAAC is financed from Regional Operational Programme 
NUTS II North-East, within the priority axis 5.Technical aid. 
Implementation of the project was started in February 2008, the 
project will finish in 2013. 

Jednání manažerů projektu PAAK z RRA PK
Meeting of PAAK managers from RDA PR
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Regionální odpadové 
centrum Pardubického 
kraje (dále jen ROC) 
je provozováno 
při Regionální roz-
vojové agentuře 

Pardubického kraje v návaznosti na plnění cílů Plánu odpa-
dového hospodářství Pardubického kraje již osmým rokem. 
ROC je poradenské centrum poskytující odborné poradenství 
i obecné informace obcím, právnickým a fyzickým osobám 
z Pardubického kraje v oblasti odpadového hospodářství. ROC 
ve spolupráci s partnery realizuje na území Pardubického kraje 
dlouhodobé projekty v oblasti odpadového hospodářství a pro-
střednictvím svých webových stránek informuje o své činnosti 
a legislativních změnách týkajících se dané problematiky a také 
reaguje na vznesené dotazy. 

Činnosti ROC
•  Regionální odpadové centrum pravidelně aktualizuje interne-

tové stránky www.odpadypk.cz, na kterých je možné nalézt 
seznam separačních dvorů na území celého Pardubického 
kraje, informace o krajských komunikačních kampaních i aktu-
ality z oblasti odpadového hospodářství. ROC dále spravuje 
webové stránky www.ekontejnery.cz provozované v rámci 
realizace krajského projektu „Intenzifikace odděleného sběru 
a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové 
složky a jeho podprojektů“.

•  ROC ve spolupráci s Pardubickým krajem, autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a.s. a kolektivními systémy 
ASEKOL a ELEKTROWIN realizuje krajské projekty zaměřené 
na podporu třídění odpadů z obalů a zpětného odběru elek-
trických a elektronických zařízení. Hlavním cílem projektů 
je rozšíření separace a recyklace obalů a zvýšení výtěžnosti 
vysloužilého elektrozařízení na území Pardubického kraje. 
Záměrem projektů je také pomoci obcím v Pardubickém kraji 
zhustit sběrovou síť na tříděný odpad, tedy dovybavit obce 
kontejnery pro sběr jednotlivých komodit (papír, plasty, sklo) 
tak, aby byly snadno dostupné občanům, dále dovybavit sběr-

The Regional waste centre of the Pardubice Region (hereafter 
referred to as RWC) has been operated by RDA PR to fulfill the 
goals of the Waste Management Plan for the Pardubice Region 
for eight years. The RWC provides towns and villages, and legal 
entities and individuals from the Pardubice Region with profes-
sional consultation services in the field of waste management. 
RWC, with the cooperation of partners, implements long-term 
projects in the area of waste management, and via its websites 
it provides information on its activities and legislative changes 
on given issues within the Pardubice Region. It also reacts to 
enquiries.

RWC activities
•  The RWC operates the website www.odpadypk.cz on which 

it is possible to find a list of recyclables separation points 
throughout the Pardubice Region, information about com-
munication campaigns and news from the area of waste man-
agement. The RWC operate the website www.ekontejnery.
cz created within the ‘Intensification of separate collection 
and ensuring the recycling of communal waste, including the 
packaging component’ project.

•  The RWC in cooperation with the Pardubice Region, author-
ized packaging company EKO-KOM, a.s. and collective sys-

tems ASEKOL and ELEKTROWIN to carry out regional projects 
aimed at the support of waste separation and the safe 
disposal of electrical and electronic devices. The main aim 

Kontejnery na tříděný odpad
Waste recycling containers



28Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2011

REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE / REGIONAL WASTE 
CENTRE OF THE PARDUBICE REGION

né dvory a rozšířit sběrná místa o nádoby na drobné elektro. 
•  Do škol a NNO je směřována technická podpora pro zajištění 

třídění odpadů a také zde probíhá realizace ekovýchovných 
programů pro děti a soutěží zaměřených na sběr vysloužilých 
elektrozařízení.

•  ROC pořádá semináře pro zástupce měst, obcí a také škol 
Pardubického kraje týkající se problematiky odpadového hos-
podářství.

PROJEKT „INTENZIFIKACE ODDĚLENÉHO SBĚRU A ZAJIŠTĚNÍ 
VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VČETNĚ JEJICH OBALOVÉ 
SLOŽKY V PARDUBICKÉM KRAJI A JEHO PODPROJEKTŮ“ V ROCE 
2011

Projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění 
využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky 
v Pardubickém kraji a jeho podprojektů“, který probíhá na 
celém území Pardubického kraje, je financován společností 
EKO-KOM a.s., Pardubickým krajem a od roku 2011 také 
nově zapojenými kolektivními systémy ASEKOL s.r.o. 
a ELEKTROWIN a.s. 

RRA PK zajišťuje koordinaci projektů a samotnou realizaci 
dílčích činností. V rámci koordinace projektů RRA PK 
zabezpečuje evidenci požadavků měst a obcí Pardubického 
kraje a vyhodnocuje je v návaznosti na potřeby AOS EKO-
KOM a Pardubického kraje. Přijímá a uspokojuje také 
žádosti škol a NNO na umístění sběrových nádob. Dále, 
ve spolupráci s Ekocentrem Paleta, které je krajským 
koordinátorem EVVO, připravuje ve školách ekovýchovné 
programy zaměřené na předcházení vzniku odpadů a na 
podporu třídění odpadů. V rámci projektu bylo v roce 2011 
pro veřejnost zavedeno třídění odpadů v nákupním centru 
AFI Palace Pardubice a v multikině CinemaCity Pardubice. 

of the project is to increase the waste separation and recycling 
of used electronic devices in the Pardubice Region.  The aim 
of the project is also to increase the density of the collection 
network for separable waste in the Pardubice Region which 
means giving the towns and villages containers for collect-
ing individual commodities (paper, plastic, glass) so that they 
would be easily accessible to the citizens. Furthermore, they 
aim to provide the recyclables separation points with the 
containers and the collection points need to add containers 
for small electronic devices. 

•  Schools and non-profit organizations get technical support for 
waste separation. There are also organized programmes for 
eco-education for children and competitions aimed at electri-
cal device collection.  

•  The RWC organises seminars for representatives of towns 
and villages in the Pardubice Region dealing with the issue 
of waste management. 

PROJECT ‘INTENSIFICATION OF SEPARATE COLLECTION AND 
ENSURING THE RECYCLING OF COMMUNAL WASTE, INCLUDING 
THE PACKAGING COMPONENT’ in 2011

‘Intensification of separate collection and ensuring the recycling 
of communal waste, including the packaging component’ which 
takes place in the whole Pardubice Region is a project financed 
by the company, EKO-KOM a.s. and by the Pardubice Region, and 
since 2011 ASEKOL s.r.o. and ELEKTROWIN a.s. have also joined 
this project.

RDA PR provides coordination for the project and the imple-
mentation of partial activities. Within the waste separation coor-
dination, the RDA PR ensures waste separation in the shopping 
mall AFI Palace Pardubice and the multi-cinema Cinema City 
Pardubice.  
In 2011, 404 new waste collection bins designed for paper, plas-
tic, white and coloured glass were deployed within the project 
in 61 towns and villages in the Pardubice Region.  These bins 
intensified the density of collection points of the towns and 
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Při přidělování nádob na tříděný odpad v roce 2011 bylo 
vyhověno požadavkům 61 měst a obcí Pardubického kraje, 
do kterých bylo z projektu pořízeno a následně rozmístěno 
celkem 404 nových nádob určených na sběr papíru, plastů, 
směsného a bílého skla. Tyto nádoby zahustily sběrnou síť 
měst a obcí Pardubického kraje a tedy opět zvýšily možnosti 
občanů Pardubického kraje třídit odpad.

Cílem krajské komunikační kampaně je propagace a pod-
pora třídění a následné recyklace odpadů prostřednictvím 
komunikačních kanálů, které rovnoměrně zasahují celé 
území Pardubického kraje. V roce 2011 byly mimo jiné 
opět využity velkoplošné polepy dopravních prostředků 
společnosti Veolia Transport Východní Čechy a dopravních 
prostředků MHD v Pardubicích. Dále byly ke komuni-
kaci využity výlepové plochy svozových vozů obsluhujících 
území Pardubického kraje. Důležitou součástí kampaně 
je také vydávání tiskovin, které tematicky podporují třídění 
a recyklaci odpadů. Celá kampaň je masivně podpořena 
nejen inzercí v tisku, ale také webovým portálem www.ekon-
tejnery.cz, odkud mohou občané z celého Pardubického kraje 
čerpat podrobné informace o tom, jak mají odpad správně 
třídit. V roce 2011 byla znovu významným propagačním 

villages in the Pardubice Region and increased the opportunity 
for the citizens of the Pardubice Region to separate their waste.

The regional communication campaign aims to promote waste 
separation and recycling through such communication channels 
that evenly affect the Pardubice region. In 2011, for example, 
large posters affixed to the Veolia Transport East Bohemia means 
of transport and public transport in Pardubice were used, among 
other things. Furthermore, the large posters affixed to the means 
of transport were used for communication on cartage vehicles 
servicing the Pardubice Region.  Printed leaflets thematically 
promoting waste separation are also an important part of the 
campaign. The whole campaign is strongly supported not only 
through advertisements in the press but also on the web por-
tal www.ekontejnery.cz, where citizens living in the Pardubice 
Region can find information on how to separate waste correctly. 
In 2011, radio and print advertising was an important communi-
cation tool again. The spot campaign which was broadcast over 
several weeks in the Pardubice Summer Cinema, multi-cinemas 
CinemaCity in Pardubice, CineStar in Pardubice and as a part 
of the film festival Febiofest was another successful element 
of the campaign. The campaigns in these places consisted 
of supplying bins to the venues so that visitors could separate 
the waste directly there. 
The project “Regional communication campaign of ASEKOL” 
by the company ASEKOL, s.r.o. and “Intensification of the dis-
posal of electrical devices, development of the network for 
collection points and increase of knowledge” by the company 
ELEKTROWIN, a.s. are independent subprojects of the project 
mentioned above, whose coordinator is RDA PR.   

These projects – regional communication campaigns - were car-
ried out through activities which should increase the knowledge 
of the Pardubice Region citizens and thus inspire the appropriate 
behaviour of citizens in the disposal of old electrical applicants. 
The subject matter in 2011 was the carrying out of educational 

Reklamní kampaň na autobusu Dpmp
Advertising campaign on a Pardubice public transport bus
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nástrojem rozhlasová reklama. Dalším neopomenutelným 
a již ověřeným prvkem byly spotové kampaně vysílané po 
několik týdnů v Letním kině v Pardubicích,  v multikinech 
CinemaCity a CineStar v Pardubicích v rámci filmového 
festivalu Febiofest. Kampaně v těchto místech byly doplněny 
umístěním nádob na tříděný odpad tak, aby návštěvníci 
mohli odpady třídit také zde.

Projekt „Krajská komunikační kampaň ASEKOL“ společnosti 
ASEKOL s.r.o. a projekt „Intenzifikace zpětného odběru 
elektrozařízení, rozvoj sběrné sítě a zvýšení informovanosti“ 
společnosti ELELKTROWIN a.s. jsou samostatnými pod-
projekty výše zmiňovaného projektu, jehož koordinátorem 
je RRA PK. 

Tyto projekty, resp. krajské komunikační kampaně, byly 
realizovány prostřednictvím aktivit na zvýšení informova-
nosti obyvatel Pardubického kraje s cílem dosáhnout 
správného chování obyvatel v oblasti nakládání s vysloužilými 
elektrospotřebiči. Předmětem plnění byla v roce 2011 realizace 

activities dealing with the promotion of environmentally friendly 
disposal and provision of technical support by media.  

RDA PR held several seminars during the year for the representa-
tives of towns and villages which would provide closer coop-
eration between towns and villages and the collective systems 
ASEKOL and ELEKTROWIN. These seminars introduced the pos-
sibilities of employing ASEKOL and ELEKTORWIN collection sys-
tems and innovations in the disposal of old electrical applicants.  

For the “Regional communication campaign of ASEKOL” reliable 
communication channels were used – the large posters affixed 
to Pardubice public transport and posters inside Pardubice pub-
lic transport.  Within the campaign for the disposal of electrical 
devices the public had the opportunity to join the competitions 
on the web portal www.ekontejnery.cz or via the radio.

In 2011, for the fifth year, a competition between municipalities 
in waste separation organised under the name of “Gingerbread 
Dustbin 2011” was held. Villages and towns in the Pardubice 
Region are assessed in three categories according to the num-
ber of inhabitants. The main assessment criterion is the output 
of separated waste calculated per one inhabitant a year with 

Kontejner pro zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení kolektivního systému Asekol 
Collective system Asekol container for disposal of batteries and small, out-of-usel electrical 
applicants

Kontejner pro zpětný odběr elektrozařízení kolektivního systému Elektrowin 
Collective system Elektrowin container for disposal of out-of-use electrical applicants



31 Report on Activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region in the year 2011

osvětových a vzdělávacích aktivit týkajících se propagace 
zpětného odběru elektrozařízení a mediální zajištění tech-
nické podpory.  

Ve snaze navázat užší spolupráci s městy a obcemi 
Pardubického kraje a seznámit je s možnostmi zapojení do 
kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN či s ino-
vacemi ve zpětném odběru vysloužilých elektrospotřebičů 
realizovala RRA PK v průběhu celého roku několik seminářů 
a setkání pro zástupce obcí a měst. 

V rámci „Krajské komunikační kampaně ASEKOL“ bylo 
využito spolehlivých komunikačních kanálů, a sice ven-
kovního „celopolepu“ dopravního prostředku MHD 
v Pardubicích a vnitřních výlepů v dopravních prostředcích 
pardubického MHD. Veřejnost měla v rámci kampaně na 
podporu zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů 
možnost zapojit se do soutěží na webovém portálu www.
ekontejnery.cz či v rozhlasu.

V roce 2011 byl vyhlášen již pátý ročník soutěže obcí v třídění 
odpadů s názvem „O Perníkovou popelnici 2011“. Obce 
a města Pardubického kraje jsou hodnoceny ve třech samo-
statných kategoriích dle počtu obyvatel. Hlavním hodnotícím 
kritériem je výtěžnost tříděného odpadu v přepočtu na jedno-
ho obyvatele za rok, při zohlednění dalších doplňujících hod-
notících kritérií navazujících na zapojení obce do ostatních 
aktivit týkajících se odpadového hospodářství města nebo 
obce (zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení, 
řešení bioodpadů apod.). Do soutěže byly v roce 2011 
nově zařazeny samostatné kategorie kolektivních systémů 
ASEKOL a ELEKTROWIN.  Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže proběhne v prvním čtvrtletí roku 2012.

other supplementary assessment criteria connected with the 
towns’ and villages’ involvement in other activities concerned 
with waste management (the collection of electrical and elec-
tronic appliances, solution of organic waste etc.) also taken into 
consideration. There were new categories from the ASEKOL and 
ELEKTROWIN collection systems integrated into the completion 
in 2011. The festive announcement of the results will take place 
in the first quarter of 2012.

Vyhodnocení soutěže „O Perníkovou popelnici 2010“, zleva: Ing. Václav Kroutil, člen Rady 
Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov; Josef Kaplan, 
předseda komise životního prostředí v obci Skořenice; RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., ředi-
telka využití odpadů společnosti EKO-KOM; Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti 
EKO-KOM pro Pardubický a Královéhradecký kraj / Announcement of the results of the 
“Gingerbread Dustbin 2010” competition, from left: Ing. Václav Kroutil, Pardubice Regional 
Councilman for the environment, agriculture and the countryside; Josef Kaplan, Chairman 
of the environment commission in Skořenice, RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., EKO-KOM chief 
of waste utilization; Tomáš Pešek, EKO-KOM regional manager for the Pardubice and Hradec 
Králové Regions.
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OPERATIONAL PROGRAMME ENVIRONMENT

Name 
of the project: Rehabilitation of the Dolní Lipka Landfill 
Applicant: Pardubice Region
Priority axis: 4 Quality improvement of waste
 management and ecological stress removal 
Area of support: 4.2 Old ecological stress {strain} removal 
Total project cost: 89 556 713,00 CZK
Requested subsidy: 80 601 042,00 CZK
Stage of the 
application: Project has been approved for co-financing

PROJEKTOVÁ ČINNOST / PROJECT ACTIVITIES

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Název projektu:  Sanace skládky Dolní Lipka
Žadatel:  Pardubický kraj
Prioritní osa: 4 Zkvalitnění nakládání s odpady 
  a odstraňování starých ekologických zátěží
Oblast podpory: 4.2 Odstraňování starých 
  ekologických zátěží
Celkové náklady 
projektu:  89 556 713,00 Kč
Požadovaná 
dotace:  80 601 042,00 Kč

PROJECT APPLICATION PREPARATION

Here we are presenting examples of submitted project applica-
tions and implemented projects. It does not show all the project 
applications which have been processed, administered and 
implemented by RDA PR, but it is a selection of ‘typical’ projects. 

PŘÍPRAVA PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ

V této sekci jsou uvedeny příklady předložených projektových 
žádostí a již realizovaných projektů. V rámci této výroční zprávy 
není možné představit všechny projekty, které RRA PK řešila ať už 
v rámci přípravy, nebo administrace při realizaci. Jedná se proto 
o výběr typových projektů napříč různými dotačními programy.

Úspěšnost předložených projektových žádostí  v roce 2011 
/ SUCCESS OF SUBMITTED APPLICATIONS IN 2011

CELKOVÝ POČET PODANÝCH ŽÁDOSTÍ 
/ Total number of submitted project applications

Počet podpořených projektů 
/ Number of supported projects

Počet projektů ve fázi hodnocení 
/ Number of projects in the stage of assesment

Počet nepodpořených projektů 
/Number of not supported projects

0 5 10 15 20

28

16

11

1

25 30

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování
Předpokládaná 
doba realizace: 03/2012 – 12/2014

Stručný popis: Cílem projektu Sanace skládky Dolní Lipka je 
odstranění staré ekologické zátěže na území obce Dolní Lipka. 
V rámci projektu bude provedena kompletní sanace lokality 
zatížené starou ekologickou zátěží. Nejzávažnějším ověřeným 
rizikem skládky Dolní Lipka je šíření kontaminace z prostoru 
zájmového území a dosažení kontaminačního mraku řeky Tichá 
Orlice. Realizací projektu dojde k eliminaci zatížení v podobě 
kontaminace zemin především kaly z galvanického pokovování 
a odpady z výroby zářivek doprovázené jejich znečištěním těžký-
mi kovy a ropnými uhlovodíky C10-C40, které přesahuje akcep-
tovatelnou míru rizik. Během sanace bude zajištěno průběžné 
čerpání a čištění podzemních vod, dále bude zajištěn provoz 
hydraulické clony, likvidace veškerých odpadů v souladu s plat-
nou legislativou, hygienický a sanační monitoring.

Název projektu:  Obnova barokního parku 
  zámku ve Zdechovicích
Žadatel:  Obec Zdechovice
Prioritní osa: 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Celkové náklady 
projektu:  20 825 898,00 Kč
Požadovaná 
dotace:  15 619 424,00 Kč

Assumed 
implementation 
period: 03/2012 – 12/2014

Brief description: The aim of the Rehabilitation of the Dolní 
Lipka Landfill project is to remove accumulated ecological 
stress in the area of the village, Dolní Lipka. The project aims 
to completely rehabilitate the landfill in the locality, which 
is ecological stressed.  The main risk of the Dolní Lipka landfill 
is the spread of contamination from the landfill and the pos-
sibility of a contamination cloud reaching the Tichá Orlice river. 
By the implementation of the project, stress will be eliminated; 
especially in relation to soil contamination by sediments from 
the galvanic metal plating and waste from production of fluo-
rescent lamps which contaminate the soil by heavy metals and 
oil hydrocarbons C10-C40, which exceed the acceptable level 
of risk. During the rehabilitation continuous water pumping will 
be provided to assist with cleaning. Further, there will also be 
provided operation of an hydraulic screen, liquidation of all sorts 
of waste according to the valid legal regulations, hygiene and 
rehabilitation monitoring. 

Name 
of the project:  Reconstruction of the Zdechovice Chateau  
 Baroque Park  
Applicant: the village of Zdechovice
Priority axis: 6  Improvement of the local environment 
 and landscape
Area of support: 6.5 Support for the regeneration 
 of the urbanized landscape 
Total project cost: 20 825 898,00 CZK
Requested subsidy: 15 619 424,00 CZK
Stage of the 
application: Project application
 is in the stage of assessment 
Assumed 
implementation 
period: 05/2012 – 12/2013

Brief description: The subject matter of the project is an overall 

Západní výběžek kalového pole u příjezdové cesty na skládku  
West part of the sludge bed next the access road to the landfill
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Stav žádosti: Projekt je v hodnocení
Předpokládaná 
doba realizace: 05/2012 – 12/2013

Stručný popis: Předmětem projektu je celková regenerace 
a obnova zeleně v zámeckém parku. V návrhu vegetačních úprav 
byla zohledněna lokalita a předpokládaný záměr využití objektu 
zámku.

Koncepční řešení vychází z historického průzkumu a přírodního 
charakteru okolní krajiny dané oblasti. V rámci projektu bude 
provedeno odstranění dřevin ve špatném zdravotním stavu 
a dřevin nevyhovujících plánovanému kompozičnímu řešení. 
Ponechají se pouze vybraná torza, která plní funkci ekologickou. 
Projekt bude dále zahrnovat novou výsadbu stromů a keřů, 
regeneraci travnatých ploch nebo individuální ošetření stromů 
a zmlazení keřů. Cílem projektu je regenerace významné sídelní 
zeleně v zámeckém parku, obnova a rozvoj ploch parkové zeleně 
nacházející se ve střední části obce a zlepšení kvality života člo-
věka v urbanizované krajině.

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Název projektu: Litomyšlská nemocnice, a. s., „přístrojové  
  vybavení iktového centra – iktové jednotky“
Žadatel:  Litomyšlská nemocnice, a.s.

regeneration and restoration of the green vegetation in the 
chateau park. In the proposal for vegetation treatment the 
locality and the assumed intention for utilization of the chateau 
premises was taken into consideration. The conceptual solution 
is based on historical research and the natural characteristics 
of the surrounding landscape in the locality. Forest plants in bad 
health and forest plants unsuitable for the planned conceptual 
solution will be removed. Only selected vegetation which have 
an appropriate ecological function will remain and be main-
tained. The project will also include the planting of trees and 
bushes, the regeneration of grass areas, and individual treatment 
of selected trees and bushes. The aim of the project is the regen-
eration of green vegetation in the chateau park, renewal and 
development of the green vegetation of the park area situated 
in the middle part of the village, and an improvement in the 
quality of people’s life in the urbanized area.  

INTEGRATED OPERATIONAL PROGRAMME

Name 
of the project: Litomyšl Hospital, a. s., “Equipment 
 for the Apoplexy Centre – Ictus Unit“
Applicant: Litomyšl Hospital, a.s.
Priority axis: 6.3 Increase of the quality and accessibility
 of public services 
Area of support: 6.3.2 Services in the area 
 of the public health 
Total project cost: 22 048 900,00 CZK
Requested subsidy: 18 741 565,00 CZK
Stage of the 
application: Project has been approved 

PROJEKTOVÁ ČINNOST / PROJECT ACTIVITIES

Barokní zámecký park v obci Zdechovice
Zdechovice Chateau Baroque Park  
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Prioritní osa: 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti 
  veřejných služeb
Oblast podpory: 6.3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví
Celkové náklady
projektu:  22 048 900,00 Kč
Požadovaná 
dotace:  18 741 565,00 Kč
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování
Předpokládaná 
doba realizace: 09/2011 – 09/2012

Stručný popis: Předmětem projektu je nákup přístrojového 
vybavení iktového centra zřízeného v rámci JIP neurologického 
oddělení Litomyšlské nemocnice, a. s. za finanční spoluúčasti 
EU. Iktové centrum je určeno pro pacienty s neurologickým one-
mocněním a z 80 % léčí zejména pacienty s akutní cévní moz-
kovou příhodou. Projekt je navržen jako obměna dosluhujícího 
stávajícího přístrojového vybavení a nákup nových přístrojů tak, 
aby byl plněn požadavek kvalitativního standardu technického 
přístrojového vybavení v rámci sítě iktových center. Důvodem 
modernizace jednotky je poskytování péče vyšší úrovně kvality, 
bezpečnosti a efektivity prostřednictvím moderních technologií. 
Modernizace iktového centra bude uskutečněna realizováním 
výběrových řízení na dodavatele přístrojů a jejich následným 
pořízením a instalací na základě příslušných uzavřených kupních 
smluv.

Název projektu: Krajský standardizovaný projekt
  Zdravotnické záchranné 
  služby Pardubického kraje
Žadatel:  Pardubický kraj
Prioritní osa: 6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti 
  veřejných služeb
Oblast podpory: 6.3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, 
  prevence a řešení rizik
Celkové náklady 
projektu:  40 293 000,00 Kč
Požadovaná 
dotace:  34 249 050,00 Kč
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování

 for co-financing 
Assumed 
implementation 
period: 09/2011 – 09/2012

Brief description: The subject matter of this project is a purchase 
of equipment for the Apoplexy Centre which is a part of the 
Intensive Care Unit of the Neurology Department in Litomyšl 
Hospital, a.s. with a subsidy from the EU. The Apoplexy Centre 
is intended for patients with neurological disease. 80% 
of patients have suffered acute apoplexy.  

The project is designed as a means of replacing the dated, cur-
rent equipment with the purchase of new, technically superior 
equipment in the Apoplexy Centre. The reason for the moderni-
zation of the unit is the need for providing higher quality care, 
and greater safety and effectiveness through modern technol-
ogy. The modernization of the Apoplexy Centre will be provided 
by a selection process for the supplier of the equipment and 
their purchase and instalment according to purchase contracts. 

Name 
of the project: Standardized medical rescue service 
 for the Pardubice Region Project 
Applicant: Pardubice Region
Priority axis: 6.3 Increase of the quality and accessibility 

Jednotka intenzivní péče na neurologickém oddělení v nemocnici Litomyšl  
Intensive Care Unit in the neurological department of Litomyšl Hospital
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Předpokládaná 
doba realizace: 03/2011 – 12/2013

Stručný popis: Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické 
záchranné služby Pardubického kraje spočívá zejména v moder-
nizaci informačních a komunikačních technologií zdravot-
nických záchranných služeb Pardubického kraje a v podpoře 
jednotného konceptu operačních středisek základních složek 
integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Základní 
myšlenkou projektu je sjednocení procesů operačního řízení 
zdravotnických záchranných služeb v jednotlivých krajích, které 
svou různorodostí způsobují nejednotnost úrovně poskytované 
veřejné služby. Pomocí nasazení moderních technologií bude 
zajištěna vyšší úroveň interoperability základních složek IZS, 
bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů operač-
ního řízení a dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňo-
vého volání základních složek IZS. Pro projekt bylo stanoveno 
14 cílů rozdělených do čtyř perspektiv. Realizátorem projektu 
bude Pardubický kraj v součinnosti s dodavateli vybranými ve 
výběrových řízeních.

 of public services
Area of support: 6.3.4 Services in the area of safety, 
 prevention and risk solving 
Total project cost: 40 293 000,00 CZK
Requested subsidy: 34 249 050,00 CZK
Stage of the 
application: Project has been approved for co-financing
Assumed 
implementation 
period: 03/2011 – 12/2013

Brief description: The Standardized medical rescue service for 
the Pardubice Region Project mainly consists of information 
and communication technology modernization for the medi-
cal rescue service of the Pardubice Region and support for the 
cohesive concept of the operational centres of the basic sections 
of the integrated rescue centre (IRC). The main idea of the project 
is unifying the processes for operational procedures of the 
medical rescue services in individual regions, which by its vari-
ety creates disunity in the level and degree of the provided 
public service. With the deployment of modern technologies, 
a higher level of interoperability of the basic sections of IRC 
will be provided. The same level of information systems for the 
operational control will be achieved and the technology for 
receiving emergency calls will be modernized. The project has 
set 14 goals divided into 4 perspectives. The implementer of the 
project will be the Pardubice Region, together with suppliers 
chosen in selection processes.

PROJEKTOVÁ ČINNOST / PROJECT ACTIVITIES

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje    
Medical rescue service for the Pardubice Region
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INTEGROVANÝ PROGRAM ROZVOJE MĚSTA

Název projektu: Rekonstrukce bytového domu 
  ul. V Ráji a Bacháčkova
Žadatel:  Společenství vlastníků jednotek domu 
  čp. 1685 V Ráji, čp. 1686 Bacháčkova,   
  Pardubice
Prioritní osa: 6.5 Národní podpora územního rozvoje
Oblast podpory: 6.5.2 Zlepšení prostředí 
  v problémových sídlištích
Celkové náklady
projektu:  1 429 741,00 Kč
Požadovaná dotace:  486 111,94 Kč
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování
Předpokládaná
doba realizace: 04/2012 – 06/2012

Stručný popis: Předmětem realizace projektu je rekonstrukce 
stávajícího bytového domu postaveného v roce 1974. Jedná se 
o zateplení střechy, dále podlahy nad průjezdem a rekonstrukci 
3 balkonů na západní straně bytového domu. Zateplení stře-
chy a podlahy bytového domu bude mít za následek snížení 
spotřeby energie a zlepšení energetické účinnosti bytového 
domu. Rekonstrukce balkonů zlepší komfort bydlení obyvatel 
domu. Projekt bude realizován v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Pardubice ve vymezené zóně IPRM - sídliště Dukla 
a Višňovka a má tak nepřímou vazbu na projekty revitaliza-
ce veřejných prostranství, které ve vymezené zóně realizuje 
Statutární město Pardubice.

INTEGRATED PROGRAMME FOR TOWN DEVELOPMENT 

Name 
of the project: Reconstruction of a block of flats in streets 
 V Ráji and Bacháčkova
Applicant: The Community of owners of the flats 
 in the blocks of 1685 V Ráji, and 1686
 Bacháčkova, Pardubice
Priority axis: 6.5 National support for the territorial 
 development 
Area of support: 6.5.2 Improvement of the environment 
 in problem housing estates 
Total project cost: 1 429 741,00 CZK
Requested subsidy: 486 111,94 CZK
Stage of the 
application: Project has been approved for co-financing 
Assumed 
implementation 
period: 04/2012 – 06/2012

Brief description: The subject matter of the project is the recon-
struction of the block of flats built in 1974. The reconstruction 
consists of roof and courtyard entry thermal insulation, and the 
reconstruction of three balconies on the western side of the 
building. The thermal insulation of the roof and floor will result 
in energy saving and increase the effectiveness of energy provi-
sions within the building. The reconstruction of the balconies will 
increase the living comfort for the residents. The project will be 
realized within the Integrated Plan for the Development of the 
Town Pardubice (IPDT) in the defined zone of the (IPDT) – hous-
ing estate Dukla and Višňovka and is also indirectly linked to the 
project for the revitalization of public open space, which in the 
defined zone is implemented by the municipality of Pardubice . 

Bytový dům na křižovatce ulic V Ráji a Bacháčkova   
Block of flats in the V Ráji and Bacháčkova streets
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OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO 
KONKURENCESCHOPNOST

Název projektu: Partnerský projekt dalšího vzdělávání 
  občanů Pardubického kraje v oblasti 
  ekologie a odpadového hospodářství
Žadatel:  Regionální rozvojová agentura   
  Pardubického kraje
Prioritní osa:  3 Další vzdělávání
Oblast podpory:  3.1 Individuální další vzdělávání
Celkové náklady 
projektu:   4 489 846,66 Kč
Požadovaná 
dotace:  4 489 846,66 Kč
Stav žádosti: Projekt je v hodnocení
Předpokládaná 
doba realizace:  04/2012 – 10/2013

Stručný popis: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím dal-
šího vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí 
zvýšit povědomí občanů Pardubického kraje o ekologii a ochra-
ně vlastního životního prostředí. Cílovou skupinou je široká 
veřejnost Pardubického kraje se zájmem o zvýšení povědomí 
v oblasti ekologie a odpadového hospodářství. Realizací soubo-
ru vzdělávacích aktivit bude docíleno ekologické osvěty občanů 
a zvýšení občanské gramotnosti vedoucí k odpovědnému život-
nímu stylu. Druhotným cílem projektu je rozvíjet vztah veřejnosti 
k pardubickému regionu a posílit tak lokální význam občanství. 
Záměrem je vytvořit nové regionální tradice a jejich prostřed-
nictvím nabídnout veřejnosti smysluplnou, atraktivní formu 
trávení volného času. Hlavního cíle projektu bude dosaženo pro-
střednictvím různorodých aktivit, jako jsou ekologická poradna, 
vzdělávací cyklistické výlety, znalostní soutěže, odborné exkurze 
či propagace třídění odpadů.

OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION 
AND COMPETITIVNESS  

Name of the project: Partner project for further education 
 in the area of ecology and waste 
 management for the citizens 
 of the Pardubice Region 
Applicant: RDA PR
Priority axis:  3 Further education
Area of support:  3.1 Individual and further education
Total project cost:  4 489 846,66 CZK
Requested subsidy: 4 489 846,66 CZK
Stage of the 
application: Project application is in the stage 
 of assessment
Assumed 
implementation 
period:  04/2012 – 10/2013

Brief description: The main aim of the project is to increase 
the ecological and environmental protection awareness of the 
Pardubice Region citizens. This should be achieved through 
further education in the area of general and specialized compe-
tences. The target group is the general public of the Pardubice 
Region who are interested in increasing their awareness in the 
area of ecology and waste management. By carrying out a set 
of educational activities, public awareness about ecology will 
be achieved. Also it aims to increase the citizens’ literacy which 
would lead to more responsible lifestyles. A secondary aim of 
the project is to develop the relationship of the public with the 
Pardubice Region and strengthen by this the local importance of 
the citizenship.  The intention is to create new regional traditions 
and through them to offer to the public sensible and attrac-
tive ways of spending their leisure time. The main goal will be 
achieved by different activities, for example an advisory centre 
for ecology, educational bicycle trips, knowledge competitions, 
specialized tours and the promotion of waste separation.

PROJEKTOVÁ ČINNOST / PROJECT ACTIVITIES
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OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ 
REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA

Název projektu: Rozšíření odpočinkového místa pro 
  turisty při turistickém hraničním 
  přechodu Mladkov/Kamienczyk
Žadatel:  Pardubický kraj
Prioritní osa: 3 Podpora spolupráce místních společenství
Oblast podpory: 3.3 Fond mikroprojektů
Celkové náklady 
projektu:  59 994,96 Euro (cca 1 499 874 Kč)
Požadovaná 
dotace:  30 000,00 Euro (cca 750 000,00 Kč)
Stav žádosti: Projekt je v hodnocení
Předpokládaná 
doba realizace: 01/2012 – 12/2012

Stručný popis: Předmětem předkládaného projektu je vybudo-
vání turistického odpočinkového místa při turistickém hraničním 
přechodu pro pěší, které svou polohou bude zároveň plnit funkci 
odpočinkového místa při silnici II/311. Toto odpočinkové místo 
bude vybaveno lavičkami, stoly, informační tabulí a stojany pro 
kola. Zároveň budou vybudována 4 parkovací stání včetně jed-
noho stání pro ZTP. Chodníková plocha je navržena s povrchem 
ze zámkové dlažby a bude ohraničena betonovou obrubou. 
Plocha dlážděného parkovacího stání bude mít povrch ze zám-
kové dlažby určené pro pojíždění vozidly. Vozovka je navržena 
s asfaltovým povrchem. Parametry komunikace odpočinkového 
místa vyhovují pro průjezd nákladního vozidla. Místem realizace 
projektu je turistický hraniční přechod Mladkov-Petrovičky/
Kamienczyk, kterým prochází několik turistických a cykloturistic-
kých tras, na polské i na české straně. Realizací projektu tak dojde 
ke zvýšení komfortu pro turisty.

OPERATIONAL PROGRAMME THE CZECH REPUBLIC AND 
POLAND COOPERATION

Name 
of the project: Extension of the tourist rest area near 
 the Mladkov/Kamienczyk border 
Applicant: Pardubice Region
Priority axis: 3 Support for cooperation 
 of local community 
Area of support: 3.3 Fund for micro projects
Total project cost: 59 994,96 Euro (approx. 1 499 874 CZK)
Requested subsidy: 30 000,00 Euro (approx. 750 000,00 CZK)
Stage of the 
application: Project application is in the stage 
 of assessment
Assumed 
implementation 
period: 01/2012 – 12/2012

Brief description: The subject matter of the submitted project 
is the building of a rest area near the touristic border for pedes-
trian tourists. Due to the location of the rest area, it will also have 
a function as a rest area for II/311 road users. This rest area will 

Diskuse česko – polského projektového týmu    
Discussion of the Czech – Polish project team
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PROGRAM EVROPA PRO OBČANY

Název projektu: Kultura evropského venkova Bystré 2012 
  – život, spolky a folklór ve vesnici
Žadatel:  Město Bystré
Akce:  1 Aktivní občané pro Evropu
Opatření:  1.2 Sítě partnerských měst
Celkové náklady 
projektu:  71 000,00 Euro (cca 1 846 000,00 Kč)
Stav žádosti: Projekt je v hodnocení
Předpokládaná 
doba realizace: 06/2012 – 10/2013

Stručný popis: Cílem projektu je organizace setkání pro zástupce 
11 obcí z 11 zemí EU ve městě Bystré. Zmíněné obce jsou spojeny 
v rámci sítě Cultural Village of Europe, která se snaží zdůraznit 
význam malých obcí v evropském prostoru jako protipólu 
k městům a hledat vlastní řešení ke zkvalitnění života venkov-
ských komunit. Každý rok se tak setkávají obyvatelé a samosprá-
vy členských obcí, dochází k vzájemné komunikaci, předávání 
zkušeností v oblasti komunální sféry, poznávání místního způ-
sobu života, kultury a identity vesnic. Bystré má dlouholetou 
zkušenost jako člen sdružení a zároveň jako aktivní organizátor 
setkání z roku 2001. V rámci setkání jsou definována 3 hlavní dis-
kusní témata, a to krizové řízení na venkově, existence a význam 
zájmových spolků a dobrovolnické činnosti a zároveň představe-
ní tradičních lokálních výrobků a vytvoření mezinárodního trhu 
těchto produktů mezi partnerskými obcemi.

be equipped with benches, tables, an information board and 
a stand for bicycles. Also there will be 4 parking places built, one 
of which will be for handicapped people. The pavement area 
is designed to be paved by tiles and a concrete kerb. The park-
ing lot area will be paved by tiles designed for cars. The road-
way is designed with an asphalt surface. The communication 
parameters of the resting place are suitable for the passage 
of a lorry. The place of the project implementation is the 
Mladkov-Petrovičky/Kamienczyk touristic border passage, 
through which several tourist and cycle-tour routes on both the 
Czech and Polish sides pass. The project’s implementation will 
increase tourists comfort. 

EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME 

Name 
of the project: Bystré European Rural Cultural Area 2012 
 – life,  associations, and folklore in the village 
Applicant: Town Bystré
Akce: 1 Active citizens for Europe
Opatření: 1.2 Network of partner towns 
Total project cost: 71 000,00 Euro (approx. 1 846 000,00 CZK)
Stage of the 
application: Project application is in the stage 
 of assessment
Assumed 
implementation 
period: 06/2012 – 10/2013

Brief description: The aim of the project is to organize meetings 
for the representatives of 11 municipalities from 11 EU countries 
in the town of Bystré. The municipalities are connected by the 
network of Cultural Villages of Europe, which is trying to empha-
size the importance of small municipalities within the European 
scope as a contrast to cities, and to search for its own solution for 
living improvements in rural communities. Every year the citizens 
and the member municipalities meet in a chosen location, and 
there is mutual communication and exchange of experiences 
in the area of communal living. They familiarise themselves with 

PROJEKTOVÁ ČINNOST / PROJECT ACTIVITIES
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ADMINISTRACE PROJEKTŮ

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD 
(ROP NUTS II SV)

Název projektu:  Muzeum barokních soch 
  - rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi
Žadatel:   Město Chrudim
Prioritní osa: 3 Cestovní ruch
Oblast podpory: 3.1 Rozvoj základní infrastruktury 
  a doprovodných aktivit v oblasti 
  cestovního ruchu
Celkové náklady
projektu:   92 093 677,78 Kč
Proplacená dotace:   26 086 219,80 Kč
Fyzická realizace
projektu:   01/2008 – 12/2010

Stručný popis: Projekt vychází z Programu revitalizace historické-
ho centra města Chrudim. Obsahem projektu byla rekonstrukce 

the lifestyle of the local people, their culture and the identity 
of the villages. Bystré has many years experience as a member 
of the organisation and was the organiser of the meeting 
in 2001. The three main topics for discussion are: crisis manage-
ment in rural area, the existence and the importance of asso-
ciations and voluntary activities, and the introduction of local 
traditional products and the creation of an international market 
for these products among the partner municipalities.

PROJECT ADMINISTRATION

REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME NUTS II NORTH-
EAST (ROP NUTS II NE)

Name 
of the project: Museum of Baroque Statues 
 – reconstruction of St. Joseph’s 
 Church in Chrudim 
Applicant:  the town of Chrudim
Priority axis: 3 Tourism
Area of support: 3.1 Development of basic infrastructure 
 and accompanying activities 
 in the area of tourism 
Total project cost:  92 093 677,78 CZK
Gained subsidy:   26 086 219,80 CZK
Actual implementation 
of the project:  01/2008 – 12/2010

Brief description: The project is based on the Revitalization of the 
Historical Centre of the Town of Chrudim Programme. The con-
tent of the project was a reconstruction of the dilapidated and 
unused church of St. Joseph in Chrudim and it was turned into 
a museum of baroque statues. The premises of the former church 
of the Capuchin monastery, which is an historic building reg-
istered in the List of historical buildings of the Czech Republic, 
is situated it the historical town zone.  The town of Chrudim and 
the North-East Region gained new tourist attraction of national 
importance by the implementation of this project. Its aim is to 

Interiér Muzea barokních soch před realizací
Interior of the Museum of Baroque Statues before implementation
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zchátralého a nevyužívaného kostela sv. Josefa v Chrudimi 
na muzeum barokních soch. Objekt bývalého kostela kapucín-
ského kláštera, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, se nachází v měst-
ské památkové zóně. Realizací projektu získalo město Chrudim 

i region Severovýchod novou turistickou atraktivitu nadnárod-
ního významu, jejíž náplní je prezentace venkovské barokní 
plastiky. V objektu jsou instalovány exponáty (sochy, plastiky aj.) 
a prostory jsou vhodné - i díky dobré akustice interiéru - k pořá-
dání vhodných neziskových akcí. Revitalizací a zpřístupněním 
tohoto kulturně-historického objektu se rozšířila nabídka cestov-
ního ruchu na Chrudimsku, a tedy i v Pardubickém kraji a v ČR.
Muzeum barokních soch je držitelem již dvou prestižních oceně-
ní - v září 2011 bylo slavnostně vyhlášeno „STAVBOU ROKU 2011 
Pardubického kraje“ v kategorii Stavby občanské vybavenosti 
a na mezinárodní soutěži měst „LivCom“ získalo město Chrudim 
díky tomuto projektu „ZLATOU CENU“ s druhým místem.  

Název projektu: Rekonstrukce objektu sokolovny 
  v Nasavrkách a přilehlého areálu
Žadatel:  Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
Prioritní osa: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova
Celkové náklady
projektu:  26 125 962,39 Kč 

present rural baroque sculptures.  In the building are installed 
displays (sculptures, carvings and others) and the premises are 
suitable due to its acoustics also for non-profit events.  The revi-
talization and reopening to the public of this cultural-historical 
building broadened the tourism base of the Chrudim area, the 
Pardubice Region, and the Czech Republic.
The Museum of Baroque Statues is a winner of two prestigious 
awards – in September 2011 it was proclaimed as ‘THE 2011 
BUILDING OF THE PARDUBICE REGION’ in the category Buildings 
as public facilities and in an international competition of towns 
‘LivCom’ the town Chrudim won second place “GOLD PRIZE” 
on the basis of this project.  

Name 
of the project: Reconstruction of the premises of SOKOL 
 (Czech sports and cultural club) in Nasavrky  
Applicant: Sports Organisation SOKOL Nasavrky
Priority axis: 2 Development of town and rural areas 
Area of support: 2.3 Development in rural areas
Total project cost: 26 125 962,39 CZK
Gained subsidy: 24 166 515,17 CZK
Actual implementation 
of the project: 11/2008 – 7/2011

Brief description: The aim of the project was to completely 
reconstruct the premises of SOKOL in Nasavrky. Before the 
reconstruction, the premises had been used for sports activities, 
and also social and cultural events, with part of it used as a facil-
ity for outdoor sports. The premises were in unsuitable technical 
state before the reconstruction. An arrangement was made for 
more suitable and convenient utilization of the premises and 
for covering the needs of the present time. The premises were 
also provided with a barrier free entry. Due to the reconstruction 
of the premises they have become more comfortable and are 
able to offer more leisure time activities. A growth in the num-
ber of members of Sokol Nasavrky and increased interest in the 
sports organisation from the general public is also expected. 
This project was given assistance in the stage of implementation 
as a part of the SAAC project. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST / PROJECT ACTIVITIES

Interiér Muzea barokních soch po realizaci
Interior of the Museum of Baroque Statues after implementation
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Proplacená dotace: 24 166 515,17 Kč
Fyzická realizace 
projektu:  11/2008 – 7/2011

Stručný popis: Cílem projektu bylo kompletně zrekonstruovat 
Sokolovnu TJ Sokol Nasavrky a přilehlý areál. Před rekonstrukcí 
byl objekt využíván jednak pro sportovní činnosti, jednak pro 
společenské a kulturní akce a z části jako zázemí pro přilehlé 
sportoviště, ale byl ve značně nevyhovujícím technickém stavu. 
Při realizaci byla provedena úprava dispozice pro vhodnější 
využití objektu a pro pokrytí současných potřeb. Zajištěna byla 
také bezbariérovost objektu. Přestavbou objektu došlo ke zpří-
jemnění prostředí a rozšíření nabídky volnočasových aktivit, 
očekáván je také nárůst počtu nových členů TJ Sokol Nasavrky 
i návštěvnosti z řad veřejnosti. Tomuto projektu byla ve fázi reali-
zace poskytnuta asistence v rámci projektu PAAK.

Název projektu: LABSKÁ HOTELOVÁ ŠKOLA 
  – GASTRONOMICKÁ UČEBNA
Žadatel:  Labská hotelová střední odborná škola 
  a Střední odborné učiliště Pardubice s.r.o.
Prioritní osa: 4 Rozvoj podnikatelského prostředí

Name 
of the project: LABSKÁ SECONDARY HOTEL MANAGEMENT
 SCHOOL – GASTRONOMICAL CLASROOM
Applicant: Labská Secondary Hotel Management School
 and Apprentice Training School, Ltd. Pardubice
Priority axis: 4 Development of business environment 
Area of support: 4.2 Support form cooperation of companies
 with high schools and trade schools, other 
 regional educational institutions and 
 employment office, development 
 of innovation activities in the region 
Total project cost: 4 785 904,00 CZK
Gained subsidy: 3 984 265,41 CZK
Actual implementation 
of the project: 10/2010 – 09/2011

Brief description: The project was aimed at an improvement 
in conditions for studying and gaining skills for students of the 
school through the building and furnishing of a gastronomic 
classroom for practical lessons and social facilities. The strategic 
aim of the project was to provide a closer connection between 
the classes and professional practice and therefore increase 
the employability of the graduates. The project was connected 
to the activities of the school which introduced new study pro-
grammes for individual specializations and also it was connected 
to the development of businesses in the sphere of gastronomy. 
Due to the implementation of the project the businesses will 

Pamětní deska projektu
Commemorative monument for the project

Gastronomická učebna v době realizace    
Gastronomical classroom at the time of implementation
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Oblast podpory: 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem 
  se středními školami a učilišti, dalšími 
  regionálními vzdělávacími institucemi 
  a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit 
  v regionu
Celkové náklady 
projektu:  4 785 904,00 Kč 
Proplacená dotace: 3 984 265,41 Kč
Fyzická realizace 
projektu:  10/2010 – 09/2011

Stručný popis: Projekt byl zaměřen na zlepšení fyzických pod-
mínek výuky a získávání dovedností absolventů školy prostřed-
nictvím vybudování a vybavení gastronomické učebny pro 
praktickou výuku spolu se sociálním zázemím pro žáky školy. 
Strategickým cílem projektu bylo zajistit přiblížení výuky profes-
ní praxi a zvýšení zaměstnanosti absolventů. Projekt měl vazbu 
na aktivity školy vedoucí k zavádění nových vzdělávacích pro-
gramů pro příslušné vzdělávací obory a také na rozvoj podnikání 
v oblasti gastronomie, neboť realizací projektu získají podnika-
telé kvalitnější pracovní síly a sníží se jejich náklady na zaškolení 
nových mladých zaměstnanců. Partnerem projektu byla společ-
nost OREA HOTELS s r.o. Tomuto projektu byla ve fázi realizace 
poskytnuta asistence v rámci projektu PAAK.

gain a more qualified work force and their costs of qualifying and 
educating their new young staff will be reduced. The partner of 
this project was the company OREA HOTELS s r.o. This project 
was given assistance in the stage of implementation as a part of 
the SAAC project. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST / PROJECT ACTIVITIES

Studenti a učitelé Labské hotelové školy     
Students and techers of the Labe hotel school

Slavnostní otevření gastronomické učebny, zleva: Mgr. Radko Martínek, hejtman 
Pardubického kraje; Ing. Jana Pernicová, členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za 
školství, kulturu a památkovou péči; PaedDr. Zdeněk Macl, statutární zástupce LHŠ; Richard 
Červenka, ředitel RRA PK.     
Inaguration of the Gastronomical classroom, from left: Mgr. Radko Martínek, Regional 
Council President  of the Pardubice Region; Ing. Jana Pernicová, Member of Council for the 
Pardubice Region responsible for education, culture and the care of historical monuments; 
PaedDr. Zdeněk Macl, Statutary assistent of the LHS; Richard Červenka, Director of the 
RDA PR.
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OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ 
REPUBLIKA – POLSKÁ REPUBLIKA

Název projektu: Zlepšení dostupnosti v oblasti 
  Kralického Sněžníku
Žadatel:  Pardubický kraj
Prioritní osa: 22.1 Posilování dostupnosti, ochrana ŽP 
  a prevence rizik
Oblast podpory: 22.1.1. Posilování dostupnosti
Celkové náklady 
projektu:  5 189 792,61 Euro (z toho Pardubický kraj 
  2 672 969,61 Euro/cca 69 497 209,86 Kč)
Výše dotace: 4 411 323,55 Euro (z toho pro Pardubický
  kraj 2 272 024,00 Euro/cca 59 072 624,00 Kč) 
Vedoucí partner
projektu:  Pardubický kraj
Partner projektu: Dolnoslezské vojvodství - Dolnoslezský úřad 
  silnic a železnic ve Wroclawi
Fyzická realizace 
projektu:  04/2009 – 12/2011

Stručný popis: Záměrem projektu bylo zlepšení infrastruktury, 
dostupnosti a zvýšení obslužnosti pro české i polské občany 
v příhraniční oblasti Pardubického kraje a Powiatu Klodsko. 
Konkrétně se jednalo o rekonstrukci silnice II/312, která napojuje 

OPERATIONAL PROGRAMME THE CZECH REPUBLIC AND POLAND 
COOPERATION

Name of the project: Improvement in accessibility 
 to the Kralický Sněžník area
Applicant: Pardubice Region
Priority axis: 22.1 Strengthening accessibility, protection 
 of environment and risk prevention  
Area of support: 22.1.1. Strengthening the accessibility
Total project cost: 5 189 792,61 Euro (from that Pardubice 
 Region 2 672 969,61 Euro/approx. 
 69 497 209,86 CZK)
Gained subsidy: 4 411 323,55 Euro (from that for the 
 Pardubice Region 2 272 024,00 Euro/approx. 
 59 072 624,00 CZK) 
Leading project 
partner: Pardubice Region
Project partner: Lower Silesia Province – Lower Silesia office 
 for roads and railways in Wroclaw 
Actual implementation 
of the project: 04/2009 – 12/2011

Brief description: The aim of the project was to improve the 
infrastructure and accessibility to, and to increase the ser-
vices for Czech and Polish citizens in the area of, the borders 
of the Pardubice Region and Powiatu Klodsko. Specifically it was 
reconstruction of the II/312 road, which connects the regions 
of Pardubice Region to the I/43 motor road in Dolní Lipka and 
continues to the I/33 motor road Boboszów-Klodzko-Wroclaw, 
and Polish road number 392 connecting places and villages 
of Powiatu KLodsko directly with the I/33 motor road. Both 
routes were in bad technical states before the project imple-
mentation. Due to the improvements, the roads became safer 
and more comfortable for driving on. Modernization of the roads 
improved the transport accessibility of the area around the bor-
ders and also increased the attractiveness of the locality from the 
viewpoint of local people, visitors and investors. Good transport 
accessibility to the border area will increase the offer of services 
in the region, for example tourism development and improve-
ment in work opportunities for the residents. 

Povinná publicita projektu – velkoplošný informační panel (billboard)     
Project billboard
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regiony Pardubického kraje na silnici 1. třídy I/43 v Dolní Lipce 
navazující na silnici I/33 Boboszów-Klodzko-Wroclaw, a o pol-
skou silnici č. 392 spojující místa a obce Powiatu Klodsko přímo 
se silnicí I/33. Obě komunikace byly před zahájením projektu ve 
špatném technickém stavu. Vylepšení stavu silničních cest vedlo 
přímo ke zvýšení bezpečnosti a komfortu jízdy. Modernizace 
silnic zlepšila dopravní dostupnost příhraniční oblasti a zároveň 
zvedla atraktivitu území z pohledu místních obyvatel, návštěv-
níků i investorů. Dobrá dopravní dostupnost pohraničí povede 
k nárůstu nabídky služeb v regionu, např. k rozvoji cestovního 
ruchu či ke zlepšení pracovních příležitostí pro obyvatele.

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Název projektu:  Územní plán Chroustovice
Žadatel:   Městys Chroustovice
Prioritní osa: 6.5 Národní podpora územního rozvoje
Oblast podpory: 6.5.3 Modernizace a rozvoj systémů 
  tvorby územních politik
Proplacená dotace: 378 000,00 Kč
Doba fyzické 
realizace:  12/2010 – 04/2011

Stručný popis: Hlavním cílem projektu bylo stabilizovat a v při-
měřené míře rozvíjet bytovou výstavbu a podnikatelské aktivity 
v městysu Chroustovice. Cíle bylo dosaženo vytvořením nového 
územního plánu městysu Chroustovice. Předmětem projektu 
bylo zajištění odborné práce projektanta, který zajistil zpracování 
návrhu územního plánu. Nový územní plán je pro další rozvoj 
obce nezbytným dokumentem, jenž má funkci jak regulační, 
tak motivační. Územní plán je zcela nepostradatelný pro kvalitní 
a promyšlený dlouhodobý rozvoj území obce. Realizátorem 
projektu byl žadatel v součinnosti se zpracovatelem územního 
plánu vybraným ve výběrovém řízení. 
Příjemce dotace se zavázal udržovat výstupy projektu po dobu 
5 let od ukončení realizace projektu. V době udržitelnosti pro-
jektu budou na Centrum pro regionální rozvoj ČR předkládána 
hlášení o udržitelnosti projektu a bude nadále plněna povinná 
publicita projektu. Udržitelnost projektu je zajišťována prostřed-
nictvím RRA PK.

PROJECT SUSTAINABILITY

INTEGRATED OPERATIONAL PROGRAMME

Name 
of the project:  Chroustovice territorial planning
Applicant:  township Chroustovice
Priority axis: 6.5 National support 
 for landscape development 
Area of support: 6.5.3 Modernization and development 
 of systems for forming landscape politics   
Gained subsidy: 378 000,00 CZK
Actual implementation 
of the project: 12/2010 – 04/2011

Brief description: The main aim of the project was to stabilize and, to 
an appropriate degree, develop housing construction and business 
activities in the township of Chroustovice. The aim was achieved by 
creating a new landscape plan for the township of Chroustovice. 
The subject matter of the project was the provision of specialized 
work by a project architect, who provided for the administration 
of the landscape plan proposal. The new landscape plan is a neces-
sary document for the further development of the municipality. Its 
function is regulation as well as motivational. The landscape plan is 
essential for the quality and deliberate long-term development of 
the municipality.  The implementer of the project is the applicant in 
cooperation with the author of the landscape plan, who was select-
ed in the selection process. The subsidy receiver is obligated to keep 
the deliverables for 5 years from the end of the project. During the 
period of project sustainability the Centre for Regional Development 
of the Czech Republic will receive reports about the sustain-
ability of the project and the obligatory publicity must be fulfilled 
by the subsidy receiver. The sustainability of the project is pro-
vided by RDA PR. 

PROJEKTOVÁ ČINNOST / PROJECT ACTIVITIES
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Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje 
v regionech

URBIS INVEST 2011
Datum konání: 12. – 16. 4. 2011
Místo konání:  Brno, Česká republika

Mezinárodní veletrh URBIS INVEST 2011 představil ucelenou 
nabídku investičních příležitostí napříč všemi regiony České 
republiky. Byly zde prezentovány komerční nemovitosti pro 
investiční záměry, které představily soukromé společnosti 
i zástupci municipalit – starostové, pracovníci regionálního 
rozvoje, územního plánování, ministerstev a krajů z celé ČR, ale 
i dalších evropských zemí. Veletrh URBIS INVEST 2011 spolu se 
Stavebními veletrhy Brno 2011 konanými ve stejném termínu 
navštívilo přes 66 tisíc návštěvníků. 

Výstavní stánek Pardubického kraje spolu se zástupcem RRA PK 
sdílel zástupce města Pardubice a zástupce Pardubického kraje. 
Ti zde prezentovali aktuální projekty a informace pro developery 
a investory v oblasti průmyslových zón a nevyužitých areálů 
a budov (tzv. brownfields) v Pardubickém kraji. Zájemci dis-
kutovali s přítomnými pracovníky o rozvojových plánech jed-
notlivých měst a získali tak důležité informace a kontakty pro 
další svoje podnikání. Propagace byla podpořena formou vysta-
vených bannerů s technickými parametry průmyslových zón 
a distribucí informačních materiálů. 

International trade fair of investment opportunities, enterprise 
and regional development

URBIS INVEST 2011
Date:     12. – 16. 4. 2011
Place:     Brno, Czech Republic

URBIS INVEST 2011 is an international trade fair that introduced 
a comprehensive offer of investment opportunities throughout 
all regions of the Czech Republic. Commercial real estate proper-
ties for investment plans were presented here by private com-
panies as well as by representatives of municipalities – mayors, 
regional development employees, territorial planning admi-
nistrators, ministries and regions from throughout the Czech 
Republic, and also from other European countries.  The trade 
fair URBIS INVEST 2011 and the International Building Trade Fair 
2011, which was held during the same period, were attended by 
over 66 000 visitors.

The exhibition stand of the Pardubice Region was shared with 
the RDA PR representative and by representatives of the town 
of Pardubice. They presented current projects and information 
for developers and investors in the field of industrial zones and 
unused grounds and buildings (the so-called ‘brownfields’) 
in the Pardubice Region. The interested parties discussed the 
developmental plans of individual towns with the attendant 
employees and obtained important information and contacts 
for their own business activities. The promotion was supported 
in the form of exhibited banners with technical parameters 
of industrial zones and through the distribution of information 
materials.

Compilation of examples from the good practice
RDA PR produced a compilation of examples from the good 
practice, which was as a part of the project “Intensification 
of cooperation between trade schools and employers in the 
Pardubice Region” whose implementer is the Pardubice Region. 
The main aspect of this project is the internship of the trade 
schools’ teachers in companies. RDA PR administrated the results 
resultant of completed internships by individual teachers and in 
connection to this information it created 6 individual compilati-

SLUŽBY INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU / 
SERVICES OF INFORMATIVE CHARACTER

Urbis Invest 2011     
Urbis Invest 2011
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Sborníky příkladů dobré praxe
RRA PK zpracovávala sborníky příkladů dobré praxe realizova-
né v rámci projektu „Prohloubení spolupráce odborných škol 
a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji“, jehož realizátorem je 
Pardubický kraj. Základním prvkem tohoto projektu jsou odbor-
né stáže pedagogů odborných škol v podnicích a firmách. RRA 
PK zpracovávala výsledky ze stáží absolvovaných jednotlivými 
pedagogy a v návaznosti na tyto informace vytvořila 6 samo-
statných sborníků příkladů dobré praxe v těchto sekcích – 
strojírenské, elektro vč. ICT, automobilní vč. dopravy, službové, 
zemědělské a stavební. Tyto sborníky byly vytvořeny v rámci 
první etapy stáží a workshopů. Díky sborníkům se s výstupy 
projektu mohou seznámit všichni učitelé odborných předmětů 
a praktického vyučování v Pardubickém kraji, kterým byly sbor-
níky distribuovány.

Regionální informační servis
Regionální informační servis Pardubického kraje (RIS Pk) je zamě-
řen na oblast regionálního rozvoje pro potřeby nejširší veřejnosti 
i specifických uživatelů. Realizace RIS je celorepublikově zajiště-
na Českou asociací rozvojových agentur, jejímž členem RRA PK 
je. Sběr regionálních dat na území Pardubického kraje zajišťuje 
RRA PK již pátým rokem. Informace jsou zveřejněny prostřednic-
tvím portálu www.risy.cz.

Asociace inovačního podnikání
RRA PK je pověřena krajským zastoupením Asociace inovačního 

ons of examples of good practice in these sections – enginee-
ring, electro including ICT, transport and automobiles, services, 
agriculture and construction. These compilations were made 
during the first stage of internships and workshops. Due to the 
compilations, all teachers of specialized subjects and practical 
classes in Pardubice can access the results of the project. The 
compilations were distributed to the teachers of the trade 
schools. 

Regional information service
The regional information service of the Pardubice Region (RIS 
PR) is aimed at the sphere of regional development for the needs 
of the general public as well as specific users. The Czech asso-
ciation of development agencies, whose member is RDA PR, 
provides the national regional service. The collection of regional 
data in the Pardubice Region has been provided by RDA PR for 
the fifth year. Information is publicized via the internet portal 
www.risy.cz

Association of Innovative Entrepreneurship Czech Republic
The RDA PR is authorised to represent the Association 
of Innovative Entrepreneurship CR (AIE CR) on a regional basis 
in the territory of the Pardubice Region. An expert team for 
innovation entrepreneurship in the Pardubice Region, it promo-
tes – among other things – the database of innovation potential, 
‘Technological Profile of the CR’ in the territory of the Pardubice 
Region, publicized on www.techprofil.cz. 

SLUŽBY INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU / 
SERVICES OF INFORMATIVE CHARACTER

Sborníky příkladů dobré praxe     
Compilation of examples of good practice

Úvodní stránka www.techprofil.cz    
Homepage of www.techprofil.cz
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podnikání ČR (AIP ČR) na území Pardubického kraje. Odborný 
tým k inovačnímu podnikání v Pardubickém kraji v rámci své čin-
nosti mj. prezentuje a rozšiřuje databázi inovačního potenciálu 
„Technologický profil ČR“ na území Pardubického kraje zveřejně-
nou na www.techprofil.cz.

Internetové stránky DOTACE NA PAMÁTKY
Pro Pardubický kraj vytvořila RRA PK webovou prezentaci nazva-
nou „Pardubický kraj – možnosti dotací na památky“ (www.
dotace-na-pamatky.cz), která je zaměřena na oblast památek 
a památkové péče. Cílem této prezentace je nejen informovat 
vlastníky památek o novinkách v oblasti památkové péče, ale 
také poskytovat ucelený přehled o možnostech získání finanč-
ních dotací z České republiky i ze zahraničí.

Internetové stránky RRA PK
Na internetových stránkách www.rrapk.cz naleznete veškeré 
informace o RRA PK a o naší činnosti. Webové stránky informují 
o dotačních titulech na úrovni kraje, o národních a evropských 
dotacích, poskytují informace o Asociaci inovačního podnikání 
ČR, o aktivitách agentury v oblasti životního prostředí (spolu-
práce se společností EKOKOM, Regionální odpadové centrum), 
zabývají se novinkami z projektu PAAK. Stránky též informují 
o síti Enterprise Europe Network a o její dílčí části projektu 
GECKOS, dále představují zapojení RRA PK do těchto aktivit.

Web pages SUBSIDIES FOR MONUMENTS
The RDA PR created a web presentation for the Pardubice 
Region; the presentation is accessible at www.dotace-na-pamat-
ky.cz, its title is ‘Pardubice Region – possibilities of subsidies for 
monuments’, and is focused on the sphere of monuments and 
maintaining them. The presentation aims not only to inform 
the monument owners about news in the field of monument 
maintenance but also to provide a comprehensive overview 
of the possibilities for obtaining financial subsidies from the 
Czech Republic and from abroad. 

Web pages of RDA PR
On the web pages of RDA PR www.rrapk.cz one can find 
information about RDA PR and our activities. The web pages 
inform about subsidy titles at the regional level, national and 
European subsidies, about Association of innovation enterpri-
se in the Czech Republic, activities of the agency in the area 
of environmental protection (cooperation with the company 
EKOKOM, regional waste centre) and news from the SAAC pro-
ject. Moreover, there is information about Enterprise Europe 
Network and the parts of the project as GEKOS, and it highlights 
how RDA PR is involved in these activities.

Poutní kostel Panny Marie na Chlumku v Luži – obnova výmalby kostela byla podpořena 
dotací Pardubického kraje    
Pilgrimage Church of the Virgin Mary on the Chlumek in Luže – reconstruction of the church 
decoration was financed by the Pardubice Region

Webové stránky RRA PK    
Website of the RDA PR
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Archivace stránek RRA PK Národní knihovnou ČR
Od listopadu 2010 jsou internetové stránky RRA PK archivovány 
Národní knihovnou České republiky (www.webarchiv.cz).

RDA PR pages archived by the National library of the Czech 
Republic 
Since November 2010 the RDA PR pages are archived by the 
National Library of the Czech Republic. (www.webarchiv.cz).

SLUŽBY INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU / 
SERVICES OF INFORMATIVE CHARACTER
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RRA PK se prostřednictvím členství v České asociaci rozvojo-
vých agentur (ČARA) účastní jednání a konferencí pořádaných 
ČARA. V rámci své činnosti spolupracuje RRA PK s dalšími agentu-
rami podporujícími regionální rozvoj jak na území Pardubického 
kraje (Pk), tak v jiných krajích.

RRA PK spolupracuje s Agenturou pro podporu podnikání 
a investic CzechInvest prostřednictvím regionální kanceláře 
v Pardubicích. Spolupráce spočívá v aktualizaci a doplňování 
databáze přehledu podnikatelských nemovitostí v Pk a v orga-
nizaci vzdělávacích akcí a konzultací při přípravě projektů do OP 
Podnikání a inovace na území Pk.

RRA PK spolupracuje s Destinační společností Východní Čechy 
za účelem realizace aktivit směřujících k rozvoji Pk v oblasti ces-
tovního ruchu.

V rámci projektu PAAK spolupracuje RRA PK úzce s Centrem 
evropského projektování a.s. (Královéhradecký kraj) 
a s Agenturou regionálního rozvoje spol. s r.o. (Liberecký kraj).

RRA PK spolupracuje s Krajským informačním střediskem pro 
rozvoj zemědělství a venkova Pk.

RRA PK je partnerem Celostátní sítě pro venkov – Pardubický 
kraj.

Na poli regionálního rozvoje RRA PK aktivně spolupracuje také 
se zahraničními subjekty – s Agenturou regionálného rozvoja 
v Prešově či s vládním krajem Tübingen a okresem Reutlingen 
v Německu.

RRA PK též spolupracuje s organizacemi zřizovanými 
Pardubickým krajem v oblasti školství, dopravy a kultury, dále 
v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

The RDA PR is a member of the Czech Association 
of Development Agencies (CADA), and takes part in meetings 
and conferences organised by CADA. Within its activities RDA PR 
cooperates with other development agencies in the Pardubice 
Region as well as in other Regions.  

The RDA PR cooperates with CzechInvest, an Agency for the 
support of business activities and investments, through its regi-
onal office in Pardubice. This cooperation lies in updating and 
completing the database, providing a list of business real estate 
in the Pardubice Region, in organising educational events, and 
consultations for project preparations within the Operational 
Programme Enterprise and Innovation in the Pardubice Region.

The RDA PR cooperates with Destination Company East 
Bohemia. This cooperation should lead to development of the 
Pardubice region in the area of tourism. 

Within the project SAAC, RDA PR cooperates with the Centre for 
European projects (Hradec Králové Region) and Agency for 
regional development (Liberec Region).

The RDA PR cooperates with the Regional Information Centre 
for the Development of Agriculture and Rural Areas of the 
Pardubice Region. 

RDA PR is a partner of the National Network for rural areas – 
the Pardubice Region.  

RDA PR cooperates with foreign entities in the area of the regi-
onal development - Regional Development Agency in Prešov 
(Slovakia), with the government region of Tübingen and district 
of Reutlingen (Germany).

The RDA PR cooperates with organisations founded by the 
Pardubice Region in the sphere of the school system, transport 
culture, in the field of health care, and social services.

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI AGENTURAMI A ORGANIZACEMI / 
COOPERATION WITH OTHER AGENCIES AND ORGANISATIONS
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