
 
 

PARDUBICKÝ KRAJ 
Václav Kroutil 

Člen Rady Pardubického kraje 
 

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, e-mail: vaclav.kroutil@pardubickykraj.cz 

 

 

      V Pardubicích 16. září 2016 

 

Vážení, 
 

dovolte mi Vás touto cestou oslovit a představit Vám mezinárodní projekt „INNOGROW“, 

jehož realizaci zahájila v dubnu 2016 na území Pardubického kraje, po dobu pětiletého 

období, Regionální Rozvojová agentura Pardubického kraje, a nad kterým jsem převzal 

osobní záštitu. 
  
Jsem velmi potěšen, že tento projekt, který je spolufinancován z programu Interreg Europe, 

uspěl v tak obrovské konkurenci projektů v rámci celé EU.  

Nejedná se o projekt investičního charakteru, ale o nástroj na sdílení informací a příkladů 

dobré praxe. Je zaměřen zejména na podporu podnikání ve venkovských oblastech, kdy 

prostřednictvím zavádění inovativních postupů, nových obchodních modelů a přístupů 

k modernizaci dojde ke zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. 
 

Do projektu je zapojeno celkem 9 partnerů z 8 zemí EU, konkrétně z Řecka, Itálie, Lotyšska, 

Velké Británie, Bulharska, Maďarska a Slovinska. V rámci projektu je kladen důraz na 

výměnu zkušeností a postupů mezi regionálními aktéry s cílem zapracovat získané zkušenosti 

a poznatky do regionálních politik a opatření zaměřených na podporu malých a středních 

podniků a podnikání. 
 

Zapojení zástupců malých a středních podniků a klíčových zainteresovaných aktérů, kteří 

mají vliv na podnikání malých a středních podniků včetně inovativního prostředí, považuji 

proto jako stěžejní pro úspěšnost celého projektu.  

Věřím, že projekt „INNOGROW“ napomůže v budoucnu podpořit rozvoj a růst malých a 

středních podniků Pardubického kraje na poli inovací, protože pouze podniky, které disponují 

podnikatelskými dovednostmi, mohou uspět nejen na zahraničních, ale také na tuzemských 

trzích.  
 

Závěrem mi dovolte Vás pozvat na nadcházející „Setkání klíčových aktérů projektu 

INNOGROW“, které se uskuteční dne 26. září 2016 od 10:00 hodin v prostorách Krajského 

úřadu Pardubického kraje, v budově Reálky, Komenského nám. 125, Sál Jana Kašpara. 

Jsem přesvědčen, že Vaše účast na setkání rozšíří tým odborníků - klíčových aktérů, jejichž 

zkušenosti a znalosti povedou k rozvoji klíčových aktivit projektu včetně dopadu na 

konkurenceschopnost malých a středních podniků v kraji. 

  

S úctou 

 

 

       

           Ing. Václav Kroutil  

         člen Rady Pardubického kraje 

                 pro životní prostředí, zemědělství a venkov 


