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

právě jste otevřeli výroční zprá-
vu Regionální rozvojové agentury 
Pardubického kraje (RRA PK) za rok 
2015. RRA PK působí v regionu již 16. 
rokem a i v tomto roce pokračovala 
ve svých předchozích aktivitách, které 
jsou dány zaměřením činnosti agentu-
ry, jejími smluvními závazky a vyplývají 
z celkové filozofie podpory regionálního 
rozvoje na území Pardubického kraje. 

Na následujících řádcích bych Vám ve stručnosti rád představil 
nejdůležitější aktivity, kterým se RRA PK v uplynulém roce věno-
vala. 

Druhým rokem pokračovala realizace projektu Systematické 
badatelské činnosti (SBČ), jedné z klíčových aktivit projektu 
BRAVO II Univerzity Pardubice, který byl finančně podpořen 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Regionální rozvojová agentura, jako partner projektu, činnost 
koordinovala již od roku 2014. Do projektu SBČ bylo zapojeno 
celkem osm středních škol Pardubického kraje a čtyři fakulty 
Univerzity Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta 
chemicko-technologická, Fakulta zdravotnických studií a Fakulta 
ekonomicko-správní. V rámci projektu BRAVO II a Systematické 
badatelské činnosti byly připraveny různé popularizačně-nauč-
né akce, během nichž se studenti středních škol blíže seznámili 
s moderní vědou a její funkcí v rozličných oborech lidského 
bádání. 

RRA PK je také zapojena do projektů zaměřených na ekologic-
kou osvětu, v rámci kterých se soustředí především na propa-
gaci třídění odpadů, zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení 
a obecně na ekologické chování občanů Pardubického kraje. Již 
jedenáctý rok RRA PK společně s Pardubickým krajem a autorizo-
vanou obalovou společností EKO-KOM realizuje krajskou komu-
nikační kampaň na podporu třídění odpadů v Pardubickém kraji. 
K projektu se také připojily další kolektivní systémy (ASEKOL 
a ELEKTROWIN), které přispěly tématem zpětného odběru elek-
trozařízení. 

V roce 2015 se RRA PK rovněž věnovala administraci dlou-
hodobějších projektů. Jedním z nich je projekt Nemocnic 
Pardubického kraje, a. s., pro jejichž pracoviště v Pardubicích, 
Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách a Litomyšli bylo pořízeno 
přístrojové a technické vybavení, čímž došlo k obnově a moder-

You have just opened an Annual report on activities of the 
Regional Development Agency of the Pardubice Region (here-
inafter reffered to as the RDA PR) for the year 2015. This is now 
the sixteenth consecutive year that the RDA PR has operated in 
the region and it continued in its previous activities in 2015 as 
well, which results from the focus of the agency´s activity, its 
contractual obligations and from overall philosophy of regional 
development support within the Pardubice Region. I would like 
to present in brief main activities in the following lines, that the 
RDA PR worked on in last year.

The implementation of the Systematic Research Activities (SRA) 
project continued for the second year, one of the key activities of 
BRAVO II project of the University of Pardubice, supported from 
the Operational progamme Education for Competitiveness. The 
Regional Development Agency as the project partner has coor-
dinated project activities already since 2014. Eight secondary 
schools from the Pardubice Region took part in total in this proj-
ect and four faculties of the University of Pardubice - Jan Perner 
Transport Faculty, Faculty of Chemical Technology, Faculty of 
Health Studies, and Faculty of Economy and Administration. 
Various types of popularizing-educational events were prepared 
within BRAVO II project and the Systematic Research Activities, 
during which the students of the secondary schools could 
acquaint themselves closely with the modern science and its 
function in different fields of human research.

The RDA PR also participates in projects focused on the ecologi-
cal awareness, within which it concentrates its activities on the 
promotion of waste separation, take-back of used electronic 
devices and generally on green behaviour of the citizens of 
the Pardubice Region. This is the eleventh year, that the RDA 
PR together with the Pardubice region and the authorized 
packaging company EKO-KOM, have realized the regional com-
munication campaign so as to support waste separation in 
the Pardubice Region. Other collection systems (ASEKOL and 
ELEKTROWIN) participate in this project. These companies con-
tributed especially to the take-back of electronic devices.

In 2015, the RDA PR also attended to administration of longer-
term projects. One of these projects is for example the project of 
the Pardubice Regional Hospital, j.s.c. For its Pardubice, Chrudim, 
Ústí nad Orlicí, Svitavy and Litomyšl sites the instrumentation 
and technical equipment was purchased and old equipment was 
renewed and modernized. Herewith the quality of health care 
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nizaci zastaralého vybavení. Tím se v celém Pardubickém kraji 
zkvalitnila péče pro všechny jeho obyvatele i pacienty. Dalším 
zajímavým projektem, který RRA PK administruje v rámci finan-
cování z Norských fondů, je projekt Albertina Žamberk, jehož 
cílem je rozvoj komplexního programu léčebné rehabilitační 
péče v podmínkách psychiatrického oddělení, který umožní lépe 
sledovat a vyhodnocovat stav pacienta. Díky tomu bude pacient 
lépe připraven na návrat do běžného života, čímž by zároveň 
mělo dojít ke snížení rehospitalizace pacientů.

Jednou z nejdůležitějších částí pracovní činnosti konzultantů 
RRA PK je zpracování projektových žádostí o dotace. V roce 2015 
bylo na přelomu dvou programových období vypracováno pat-
náct žádostí do několika operačních programů, nejvíce v oblasti 
životního prostředí (9 žádostí z Operačního programu Životní 
prostředí, 3 žádosti z programu Státního fondu životní prostře-
dí), dále se jednalo o projekty v oblasti dopravy, zaměstnanosti 
a rozvoje technologií.

Nedílnou součást pracovní náplně RRA PK tvoří také přípra-
va strategických dokumentů. V roce 2015 byl ve spolupráci 
s Magistrátem města Pardubic zpracováván projekt Startovacího 
bydlení pro mladé a dále dvě studie hodnotící stav neformál-
ního vzdělání v oblasti udržitelného rozvoje na území města 
Chrudimě.

Kromě výše zmíněných činností se RRA PK věnuje poskytování 
poradenství a podpory v oblasti strategického plánování, čerpá-
ní evropských dotací a dalších aktivit majících vazbu na rozvoj 
regionu. Tuto podporu RRA PK poskytuje jak svým členům, tak 
i dalším městům a obcím Pardubického kraje, neziskovým orga-
nizacím i podnikatelským subjektům. S velmi pozitivním ohla-
sem se setkala série informačních seminářů ,,Dotační možnosti 
pro obce v období 2014 - 2020‘‘, kterou na podzim roku 2015 
RRA PK uspořádala pro zástupce obcí a měst s cílem poskytnout 
informace o možnostech čerpání dotací v novém programovém 
období 2014 - 2020.

Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům Regionální 
rozvojové agentury Pardubického kraje, jejím členům i členům 
statutárních orgánů za přístup a profesionalitu, s jakou odvádí 
svoji práci, která se pozitivně promítá ve všestranném rozvoji  
Pardubického kraje. 

Ing. Zdenek Křišťál

předseda výkonné rady RRA PK

increased in  the entire region for all its inhabitants and patients. 
Another interesting project, which the RDA PR administers with-
in Norway Grants, is „Albertinum Žamberk – the Implementation 
of the Comprehensive Rehabilitation System in Terms 
of a Psychiatric Clinic“. The objective of the project is develop-
ment of a complex programme for medical rehabilitation care 
in the psychiatric ward, which will allow  better monitoring and 
evaluation of the condition of the patients. Thanks to this the 
patients will be better prepared for their return into normal life, 
which should reduce re-hospitalization of patients.

One of the most important part of the occupational activities 
of RDA PR´s consultants is processing of project aid applica-
tions. In 2015, at the turn of two programming periods, fifteen 
applications were worked out within several operational pro-
grammes, the most in the environment field (9 applications 
to the Operational Programme Environment, 3 to the State 
Environmental Fund), other projects in the field of transport, 
employment and technology development. 

An integral part of the duties of the RDA PR is also a preparation 
of the strategic documents. Two studies evaluating situation 
related to informal education in sustainable growth in the Town 
of Chrudim and the Starting housing for young people project in 
cooperation with the Municipality of the City of Pardubice were 
processed in 2015. 

Except above mentioned activities the RDA PR provides advice 
and support in strategic planning, European funds drawing, and 
is engaged in other activities with regard to the regional devel-
opment. The RDA PR provides this support regardless of whether 
it is its member or other town and municipality in  the Pardubice 
Region, or non-profit organization or commercial entity. 
In autumn 2015 RDA PR organized the series of information sem-
inars ,,Subsidy Opportunities for Municipalities in Programming 
Period 2014 - 2020‘‘, which received very positive response. The 
main objective of these seminars was to provide useful infor-
mation about subsidy opportunities for municipalities in new 
programming period. 

In conclusion, I would like to thank all employees of the Regional 
Development Agency of the Pardubice Region, its members and 
members of authorized bodies for their approach and profes-
sionalism, with which they work, and this is positively projected 
in overall development of the Pardubice region.

Ing. Zdenek Křišťál

Chairman of the RDA PR Executive Board



Report on Activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region in the year 2015 5

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, která 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 / Head office: náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice
IČ / ID: 69153361
DIČ / VAT ID: CZ69153361
E-mail: info@rrapk.cz
Webové stránky / Website: 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 
association of legal entities, whose task is to support the overal 
development of the Pardubice Region. The task of the RDA PR 
is to represent the interests of local administration in regional 
institutions, to coordinate problems related to the development  
of towns and villages and to cooperate with central state 
authorities and regional administration. The largest towns in the 
Pardubice Region, ORLICE – the Association of towns and villages, 
and the Regional Chamber of Commerce of the Pardubice Region 
were the founding members.

The RDA PR´s supreme body is the Annual General Meeting, which 
makes decisions on the conception of the RDA PR´s activities, on 
amendments to the Articles of the Association, and which carries 
out other activities included in the General Meeting´s compe-
tences.

The Executive Board is the authorised body and consists  
of seven members. The Executive Board controls RDA PR´s activi-
ties through the agency´s Director in the period between the ses-
sions of the Annual General Meeting. The Executive Board is mak-
ing decisions on all issues of the RDA PR which are not reserved  
to the competence of the Annual General Meeting, the Supervisory 
Board or to any other body of the RDA PR. The Supervisory Board 
is the RDA PR´s control body supervising the exercise of the pow-
ers of the Executive Board and 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 i ostatních regionech“.

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 jiných oblastí, které mají 
vazbu na regionální rozvoj.

„We aim to be a sought-after partner for the creation and 
implementation of projects contributing to the improve-
ment of the level and quality of life in the Pardubice Region 
and in other regions.“

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 fields related to the regional development.

Main subject activities
•  Coordination, promotion and support the best interests of the 

Pardubice region´s policy;
•  Participation in creating an entrerpreneurial climate  

in Pardubice region, support business activities, assertion and 
protection of the needs of commercial entities based in the 
region;

•  Provision of comprehensive services to support and coordina-
te economical, social and cultural development of the region. 
Improvement of the environment and achieving the stabi-
lity in democracy, legality, human rights and the protection  
of minorities in accordance with the long-term strategy of the 
Pardubice region;

•  Close regional development cooperation with the Regional 
Chamber of Commerce of the Pardubice Region, public servi-
ce departments, regional and commercial entities and the 
University of Pardubice;

•  Participation in solving of the development regional strategy 
and of selected regional projects, and fulfilling programmes  
of the Pardubice Region´s development;

•  Participation in the development and strengthening of trans-
port policy and transport network of the Pardubice Region 
by close cooperation with state, regional and commercial 
entities, as well as with the University of Pardubice;

•  Acquisition and use of domestic and foreign financial resour-
ces for the regional development in cooperation with other 
regional agencies in the Czech Republic, participation  
in solving of complex tasks of the regional development of the 
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Hlavní předměty činnosti
•  koordinace, prosazování a podpora zájmů regionální politiky 

Pardubického kraje;
•  podílení se na vytváření podnikatelského klimatu 

Pardubického kraje, podporování podnikatelských aktivit, 
prosazování, 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 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, kraj-
skými a podnikatelskými subjekty a s Univerzitou 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;

•  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.

Czech Republic according to the European Union principles;
•  Promotion of the region as an attractive turist destination 

in the country, as well as abroad, and activities affecting the 
development in this field;

•  Programme documents preparation and administration inclu-
ding proposals of particular projects on behalf of the region 
within the administration of EU structural funds, or any similar 
investment programmes suitable for the region;

•  Organisation of the specialised events, lectures and seminars, 
membership and active participation in the international 
organisations;

•  Consultation, advisory services, research and expert activities, 
awereness-rising activities, and information services in media 
and on the internet;

•  Publishing of specialized publications;
•  Fund coordination and administration, and their implementa-

tion in the Pardubice Region.
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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 Přelouč
Town of Přelouč

Město Choceň
Town of Choceň

Město 
Moravská Třebová 
Town 
of Moravská Třebová

Město Hlinsko
Town of Hlinsko

Město Svitavy
Town of Svitavy 

Město Chrudim
Town of Chrudim

Pardubický kraj
Pardubice Region

Město Lanškroun
Town of Lanškroun

Město Pardubice 
Town of Pardubice

Město Žamberk 
Town of Žamberk

General meeting
The RDA PR´s supreme body is the Annual General Meeting, 
which makes decisions on the conception of the RDA PR´s 
activities, on amendments to the Articles of the Association, 
and which carries out other activities included in the General 
Meeting´s competences. The Annual General Meeting elects 
members of the Supervisory Board, and also approves finan-
cial statements, a financial plan and a plan of activities for the 
current year. General Meeting´s regular sessions are held once 
a year. The members of the General Meeting are the following:
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY / AUTHORISED BODIES
Výkonná rada
Statutárním orgánem je sedmičlenná výkonná rada, která pro-
střednictvím ředitele agentury řídí 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 is the authorised body and consists 
of seven members. The Executive Board controls RDA PR´s acti-
vities through the agency´s Director in the period between the 
sessions of the Annual General Meeting. The Executive Board 
is making decisions on all issues of the RDA PR, which are not 
reserved to the competence of the Annual General Meeting, 
the Supervisory Board or to any other body of the RDA PR 
by generally binding legal regulations, or by the RDA PR´s 
Articles of the Association.

Ing. Zdenek Křišťál
Předseda výkonné rady

Chairman of the Executive Board

Ing. Jan Řehounek              
1. místopředseda výkonné rady

1st vice-chairman of the executive board
(od / from 27. 1. 2015)

Mgr. Petr Řezníček
Člen výkonné rady

Member of the Executive 
Board

PhDr. Magda Křivanová
1. místopředsedkyně výkonné rady /  1st vice-chairman of the executive board 
(do / until 24. 6. 2015)

Ing. Jiří Rozinek               
 Člen výkonné rady / Member of the executive board    
(do / until 26. 1. 2015)

Ing. Pavel Šotola
Člen výkonné rady

Member of the Executive 
Board

Dobromil Keprt
Člen výkonné rady

Member of the Executive 
Board

Miroslav Krčil, DiS.  
Člen výkonné rady

Member of the executive board                                        
(od / from 25. 6. 2015)      

Mgr. David Šimek
2. místopředseda výkonné rady

2nd vice-chairman of the Executive Board
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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 the RDA PR´s control body supervising 
the exercise of the powers of the Executive Board and the RDA 
PR´s activities. The Supervisory Board is competent in particular 
to check compliance with generally binding legal regulations, 
RDA PR´s Articles of the Association, and the resolutions of the 
Annual General Meeting. Furthermore the Supervisory Board 
reviews financial statements and submits its statements, reco-
mmendations and proposals to the Executive Board.

Ing. Václav Kroutil
Předseda dozorčí rady

Member of the supervisory board

MVDr. Ivan Jeník
Člen dozorčí rady

Member of the supervisory board

JUDr. Miroslav Tejkl
Člen dozorčí rady

Member of the supervisory board
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Červenka Richard, Mgr.
Ředitel / Director

Krejčí Jarmila, Ing.

Charvátová Pavla, Ing.  
(od / from 15. 10. 2015)

Pašťalková Jana, Mgr.

Ištoková Vlasta, Ing.  
(od / from 17. 8. 2015)

Smuts Petra

Sůvová Barbora, Mgr.   
(od / from 15. 10. 2015)

Hošková Michaela, Ing. Čapek Václav, Mgr. 
(od / from 7. 10. 2015)

Drahovzalová Kateřina, Ing. 
Zástupce ředitele / Deputy of director

ZAMĚSTNANCI RRA PK / RDA PR EMPLOYEES
Pracovní tým RRA PK tvoří mladý kolektiv odborných konzul-
tantů s všestranným zázemím vzdělání a pracovních zkušeností. 
Prostřednictvím svých zaměstnanců nabízí RRA PK odbornost, 
zkušenost v oboru, vysokou kvalitu práce a profesionalitu.

Vzdělání zaměstnanců:
• Angličtina pro EU fondy – v rámci projektu „Podpora odborné-

ho vzdělávání zaměstnanců“

• International Project Management Association - level D (IPMA „D“)

The work team of RDA PR is made up of young and specialized 
consultants with a comprehensive bacground of the education 
and work experience. The agency offers expertize and high 
quality work, prefessionalism and specialised erudition through 
its employees.
Education of the employees:
•  English for EU funds – within the project „The Support of the 

Professional Education of the Employees“ 
• International Project Management Association - level D (IPMA „D“)

Konzultanti / Consultants:

Šimková Veronika, Ing. 
Zástupce ředitele / Deputy of the Director 

(do / until 25. 1. 2015)

Blažek Lukáš                
Konzultant / Consultant  
(do / until  31. 8. 2015)

Srdínková Petra, Mgr.                
Konzultant / Consultant  
(do / until  30. 11. 2015)
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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 9001:2009 v oblasti poskytování informačních 
služeb pro organizace a instituce veřejného a soukromého sek-
toru, odborných služeb při řešení problémů rozvoje kraje a jeho 
koncepčního rozvoje. V prosinci 2013 proběhl dozorový audit 
Systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Systém projektového řízení organizace ISO 10006:2003
V prosinci roku 2012 byla RRA PK certifikovaná Systémem pro-
jektového řízení organizace ISO 10006:2003 pro poskytování 
poradenských a informačních služeb pro organizace a instituce 
veřejného a soukromého sektoru, odborných služeb při řešení 
problémů rozvoje kraje a jeho koncepčního rozvoje.

Ekologická firma
RRA PK získala v roce 2013 certifikát ECO – ekologická firma, 
který jí byl udělen ze strany kolektivního systému ASEKOL. Tímto 
certifikátem RRA PK navázala na projekt Zelená firma, do kterého 
byla zapojena v předchozích letech. Společnost ASEKOL umož-
ňuje zaměstnancům RRA PK pohodlně odevzdávat vysloužilé 
elektrospotřebiče do sběrného boxu umístěného přímo v interi-
éru pracoviště. RRA PK tímto opatřením přispívá k zodpovědné-
mu přístupu k životnímu prostředí, zpětnému odběru výrobků  
a třídění odpadů.

Quality Management System ISO 9001:2009
The RDA PR holds the quality management system certificate, 
according to CSN EN ISO 9001:2009, in the field of providing 
information services to the organisations and institutions from 
the public as well as private sector, and professional services 
in solving a problem of the regional development and its con-
ceptual development. In December 2013, recertification audit 
of the Quality Management System CSN EN ISO 9001:2009 was 
successfully carried out.

Quality Management System – Quality Management  
in Projects ISO 10006:2003
The RDA PR was certified in the Quality Management System in 
Projects ISO 10006:2003 in the field of providing information ser-
vices to the organisations and institutions from the public as well 
as private sector, and professional services in solving a problem 
of the regional development and its conceptual development.   

Ecological Firm 
In 2013, the RDA PR was awarded the certificate ECO – ecological 
firm by the collective system ASEKOL. By this certificate the RDA 
PR proceeded with the Green Firm project, in which RDA PR took 
part in previous years. ASEKOL provided RDA PR´s employees 
with a chance to dispose of superfluous electrical appliances 
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Sbírej-toner.cz
Do ekologicko-charitativního projektu Sbírej-toner.cz je RRA 
PK zapojena od roku 2009. Tímto projektem, jehož organizaci 

převzalo v roce 2012 občanské sdružení AKTIPO, podporuje RRA 
PK denní stacionář Slunečnice v Pardubicích. Stěžejní náplní pro-
jektu je sběr prázdných tiskových kazet – tonerových a inkous-
tových, které jsou určeny k renovaci. V České republice jich za 
rok skončí na skládkách zhruba 3 400 tun. Jejich odebráním do 
speciálního sběrného boxu a následnou renovací se šetří životní 
prostředí. Za hodnotu tonerů určených k renovaci poskytne 
zpracovatelská firma peněžitý dar 7 vybraným zařízením pro 
mentálně postižené v celé České republice.

Ekolamp
Od roku 2013 je RRA PK zapojena do projektu EKOLAMP, a to 
konkrétně umístěním separačního kontejneru do svého sídla. 
EKOLAMP nabízí partnerství každému - občané, firmy, obce 
i veřejné instituce mohou prostřednictvím sběrné sítě kolek-
tivního systému EKOLAMP vysloužilé světelné zdroje a svítidla 
zdarma odevzdávat k odborné recyklaci.

comfortably within their workplace by installing a collection 
box there. RDA PR, by this, contributes to a responsible attitude 
to the environmnent, take-back and waste separation. 

Collect-toner.cz 
The RDA PR has become engaged in the ecological and chari-
table project „Collect-toner.cz“ since 2009. In 2012, the civic 
association AKTIPO took over the organization of this project. 
The RDA PR supports the day-care centre Slunečnice (Sunflower) 
in Pardubice by this project. The main idea of the project is to 
collect empty toner and ink cartridges for printers, which are 
then recycled. Approximately 3,400 tons of such cartridges 
a year are disposed in landfills in the Czech Republic. The envi-
ronment is protected, if they are put into a special collection box 
and are subsequently recycled. The processing company grants 
7 selected facilities for mentally disabled patients throughout 
the Czech Republic a financial donation in exchange for the ton-
ers being recycled.  

Ekolamp
The RRA PK has got involved in the project EKOLAMP by placing 
a separation bin in its headquarters since 2013. EKOLAMP offers 
partnership to anyone – citizens, companies, municipalities 
and public institutions so that they can deliver their used light 
sources and lamps for professional recycling for free through the 
collective system network EKOLAMP. 
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OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / AREAS OF RDA PR ACTIVITIES 

OBLASTI PŮSOBENÍ RRA PK 
AREAS OF RDA PR OPERATIONS

V rámci své činnosti RRA PK velmi úzce spolupracuje  
s jednotlivými odbory Krajského úřadu Pardubického kraje. 
Jedná se zejména o činnosti v následujících oblastech:

Oblast rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
•  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 2014 – 2020 

•  partnerství v projektech
•  prezentace a propagace Pardubického kraje v oblasti cestovní-

ho ruchu
•  příprava a realizace propagačních publikací a tiskovin
•  spolupráce s partnerskými regiony Pardubického kraje – vládní 

kraj Tübingen a okres Reutlingen (Německo), Prešovský samo-
správný kraj (Slovensko), Region Centre (Francie), Dolnoslezské 
Vojvodství (Polsko), Zakarpatská oblast (Ukrajina) na meziná-
rodních projektech

•  řízení projektů v realizaci a následná administrace projektů

Oblast 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 2014 – 2020, 
zejména do Operačního programu Životní prostředí 

The  RDA PR cooperates very closely with individual depart-
ments of the Pardubice Region. They include, in particular, 
activities in the following areas:

Department of Development, EU funds, Tourism and Sport
•  consultancy and provision of information on regional devel-

opment,
•  cooperation in the area of investment opportunities offer  

and search for investors for the Pardubice region,
•  preparation and document administration for submission  

of financing applications, and administration of EU funded 
projects for the period 2014 – 2020,

•  partnership in projects,
•  presentation and promotion of the Pardubice Region in tour-

ism,
•  preparation and production of promotional publications and 

material,
•  cooperation with partner regions in international projects: gov-

ernmental region of Tübingen and the District of Reutlingen 
(Germany), Prešov Self-governing Region (Slovakia), Region 
Centre (France), Transcarpatian region (Ukraine), 

•  project management, implementation and administration. 

Department of Environment and Agriculture
•  cooperation with the department through the Regional Waste 

Centre of the Pardubice Region,
•  mapping of project incentives in environment,
•  preparation and processing of documentation for submission 

of financing applications to EU funds for the period 2014 – 
2020, especially to the Operational Programme Environment, 

•  implementation of the project „Intesification of separate col-
lection and use of communal waste, including the packaging 
component in the Pardubice Region and its sub-projects“, 

•  educational seminars for the employees of the Department of 
Environment and Agriculture of the Regional Authority of the 
Pardubice Region, 

•  project management, implementation and administration.
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•  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 
Krajského úřadu Pardubického kraje

•  řízení projektů v realizaci a následná administrace projektů

Oblast dopravy a silničního hospodářství
•  příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí 

o financování v rámci fondů EU pro období 2014 - 2020, 
Integrovaný regionální operační program

•  řízení projektů v realizaci a následná administrace projektů

Oblast sociálních věcí
•  konzultace pro nestátní neziskové organizace, obce, města  

a příspěvkové organizace Pardubického kraje
•  konzultace pro organizace poskytující sociální služby na území 

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 2014 – 2020, 
Operační program Zaměstnanost

Oblast školství a kultury
•  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 2014 – 2020, 
Integrovaný regionální operační program

•  spolupráce s Univerzitou Pardubice na projektu Brána vědění 
otevřena II (BRAVO II.) 

•  spolupráce s Centrem transferu technologií a znalostí 
Univerzity Pardubice

Oblast zdravotnictví
•  konzultace a spolupráce při zpracování projektových žádostí 

o podporu ze strukturálních fondů EU, Integrovaný regionální 
operační program

•  řízení projektů v realizaci a následná administrace projektů

Department of Transport and Road Management 
•  preparation and processing of documentation for submis-

sion of financing applications to EU funds for the period  
2014 – 2020, The Integrated Regional Operational Programme,

•  project management, implementation and administration. 

Department of Social Affairs
•  consultations for non-governmental non-profit organisations, 

municipalities and allowance organisations in the Pardubice 
Region,

•  consultations for the organizations providing social services  
in the Pardubice Region,

•  consultation services for projects prepared for the sumbission 
of subsidy applications from EU structural funds,

•  preparation and processing of documentation for submis-
sion of financing applications to EU funds for the period  
2014 – 2020, The Operational Programme Employment.

Department of Education and Culture
•  consultation services for projects prepared for the sumbission 

of subsidy applications from EU structural funds,
•  preparation and processing of documentation for submis-

sion of financing applications to EU funds for the period  
2014 – 2020, The Integrated Regional Operational Programme,

•  cooperation with the University of Pardubice on the Open 
Door to Scientific Knowledge II (BRAVO II) project,

•  cooperation with the Technology and Knowledge Transfer 
Centre of the University of Pardubice. 

Department of Healthcare
•  consultations and cooperation in preparation of project fund 

applications from EU structural funds, The Integrated Regional 
Operational Programme,

•  project management, implementation and administration.
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OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / AREAS OF RDA PR ACTIVITIES 

PŘÍPRAVA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ
PREPARATION OF STRATEGIC DOCUMENTS
RRA PK se podílí na zpracování strategických dokumentů pro 
obce, města či svazky obcí (mikroregiony). Jedná se například 
o strategické plány rozvoje území, strategie rozvoje cestovního 
ruchu, analýzy situace v oblasti lidských zdrojů, vzdělávání, regi-
onální inovační strategie a další.

Hodnocení stavu neformálního vzdělání města Chrudim
RRA PK v roce 2015 zpracovávala na základě požadavků Města 
Chrudimě strategický dokument zkoumající stav vzdělání  
v oblasti udržitelného rozvoje (zaměřený na neformální vzdě-
lávání na území města). Tento strategický dokument byl finan-
cován z Fondu environmentální odbornosti v rámci Programu 
švýcarsko-české spolupráce. Součástí dokumentu je analýza 
stakeholderů na území města v sociální, environmentální a eko-
nomické rovině.

Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v MŠ a ZŠ města 
Chrudim
Tato strategická studie spolu s dokumentem Hodnocení stavu 
neformálního vzdělání města Chrudim komplexně pokrý-
vá nabídku vzdělávání pro udržitelný rozvoj na území města 
Chrudim. Dokument byl zpracováván RRA PK a jeho financo-
vání proběhlo rovněž z Fondu environmentální odbornosti  
v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. V rámci studie 
byl zjišťován vztah chrudimských MŠ a ZŠ k udržitelnému rozvoji  
a také jaká opatření jsou v této oblasti realizována. Studie pomo-
cí hodnotících indikátorů analyzuje přístup jednotlivých škol  
k dané problematice.

Startovací bydlení pro mladé
RRA PK v roce 2015 zpracovávala ve spolupráci s Magistrátem 
města Pardubic projekt startovacího bydlení, které si prostřed-
nictvím zvýhodněného nájemného klade za cíl usnadnit mla-
dým lidem a rodinám přístup ke snadnému a rychlému bydlení  
v Pardubicích. Projekt je podrobněji popsán v samostatné kapi-
tole této výroční zprávy.

The RDA PR participates in the administration of strategic docu-
ments for towns and municipalities,  or unions of municipalities 
(micro-regions). Examples include: strategic territorial develop-
ment plans, tourism development strategy, analysis of the situa-
tion in human resources, education, regional innovation strategy 
and others.

Assessment of the situtation of informal education  
of the Town of Chrudim
In 2015, the RDA PR proccessed a strategic document, on the 
basis of the requirements from the Town of Chrudim, which 
explores the situation in education in sustainable develop-
ment (aimed at informal education in town areas). This strategic 
document was financed from the Environmental Expertise Fund 
within the Swiss-Czech Cooperation Programme. The part of the 
document is the stakeholder analysis in town areas on social, 
environmental and economic level.

Assessment of education for sustainable development  
in nursery and primary schools of the Town of Chrudim
This strategic study together with the document Assessment 
of the situtation of informal education of the Town of Chrudim 
comprehensively cover the offer of the education in sustainable 
development in the Town of Chrudim. This document was pro-
cessed by the RDA PR and was financed from the Environmental 
Expertise Fund within the Swiss-Czech Cooperation Programme 
too. The link between Chrudim nursery and primary schools and 
sustainable development, and what measures are implemented 
in this field, were investigated. The study analyses approach  
of individual schools through evaluation indicators on this mat-
ter.

Starting housing for young people
Tha RDA PR in cooperation with the Municipality of the City  
of Pardubice prepared starting housing project in 2015, which 
aims to facilitate young people and families the access to 
easy and fast housing in Pardubice through privilege rental.  
The project is described in more detail in separate chapter of this 
annual report.
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REALIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
SELECTION PROCESSES
RRA PK administruje výběrová řízení v rámci dotačních programů 
dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném zně-
ní. V roce 2015 bylo administrováno například:

•  výběrové řízení v rámci Operačního programu Životní prostře-
dí pro projekt ,,Zařízení na svoz a úpravu textilního odpadu“ 
firmy DIMATEX CS, spol. s r. o.,

•  výběrové řízení v rámci Operačního programu Životní prostře-
dí pro projekt „Přírodní dětské hřiště MŠ Dolní Třešňovec“ Měs-
ta Lanškrouna,

•  výběrové řízení na zhotovení stavby v rámci Norských fondů 
pro projekt „Albertinum Žamberk – modernizace plicního lůž-
kového oddělení dlouhodobé péče včetně přístrojového vy-
bavení“ Pardubického kraje. 

The RDA PR administrates selection processes within subsidy 
programmes according to the Code of Public Procurement, No. 
137/2006 Coll. as amended. In 2015 the following selection pro-
cesses were administered:

•  Selection process within the Operational Programme 
Environment for the project „Devices for collection and recy-
cling of textile waste“ for DIMATEX CS, Ltd.,

•  Selection process within the Operational Programme 
Environment for the project „Natural children’s playground for 
Dolní Třešňovec Nursery School“,

•  Selection procedure for a building construction within 
Norway Grants for the Pardubice Region´s project „Albertinum 
Žamberk – the Modernization of Pulmonary In Patient 
Department of Long-term Care including Instrumentation“.  

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 administrates selection processes within subsidy 
programmes according to the Code of Public Procurement, 
No. 137/2006 Coll. as amended. In 2015 the following selec-
tion processes were administered:
•  Selection process within the Operational Programme 

Environment for the project „Devices for collection and recyc-
ling of textile waste“ for DIMATEX CS, Ltd.,

•  Selection process within the Operational Programme 
Environment for the project „Natural children’s playground for 
Dolní Třešňovec Nursery School“,

•  Selection procedure for a building construction within 
Norway Grants for the Pardubice Region´s project „Albertinum 
Žamberk – the Modernization of Pulmonary In Patient 
Department of Long-term Care including Instrumentation“.
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OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / AREAS OF RDA PR ACTIVITIES 

Počet zpracovaných žádostí v roce 2015 / Number of processed applications in 2015

Operační program
Operational Programme

Počet projektů / Number 
of projects

Podpořené projekty /  
Number of supported 
projects

Projekty v hodnocení 
/ Projects in stage os 
assessment

OPŽP / OPE 9 5 4

ROP 1 1 0

OPZ / OPE 1 0 1

SFŽP / SEF 3 1 2

IOP 1 1 0

Celkem / Total 15 8 7

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

V roce 2015 zpracovala RRA PK celkem 15 projektových žádostí 
do 5 operačních programů z končícího programového období 
2007 - 2013 i začínajícího období 2014 - 2020. Vzhledem k pře-
klenovací době mezi těmito dvěma programovými obdobími je 
počet podaných žádostí nižší než v předcházejících letech. 

Nejvíce žádostí o podporu (celkem 9) bylo zpracováno a podáno 
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Čtyři žádosti 
se týkaly projektů rizikových analýz starých ekologických zátěží 
na území Pardubického kraje, další žádosti byly zpracovány pro 
soukromé žadatele v oblasti svozu a tříděného sběru odpadu  
či v oblasti úspor energie.

Tři projektové žádosti byly zpracovány v programu Státního 
fondu životního prostředí. Dvě z nich se zabývaly proble-
matikou odstranění starých nebezpečných skládek odpadů  
v Pardubickém kraji, v rámci třetí byl zpracováván projekt obno-
vy uliční aleje.

Zbývající podané projektové žádosti z roku 2015 náležely  
do operačních programů ROP NUTS II Severovýchod (moder-
nizace silnice), Operačního programu Zaměstnanost (projekt 
sociálního podnikání - studentská kavárna) a Integrovaného 
operačního programu (Rozvoj a inovace technologických služeb 
města Choceň).

In 2015 the RDA PR processed in total 15 project applications 
to 5 operational programmes from the ending programming 
period 2007 – 2013 and starting period 2014 – 2020. Precisely 
because of bridge time between these two programming 
periods, the number of submitted applications is lower than  
in previous years.

The most subsidy applications (in total 9) were processed and 
submitted to the Operational Programme Environment. Four 
applications concerned the projects Risk analyses of old eco-
logical burden in Pardubice Region, other applications were 
processed for private applicants in the fields of waste collection 
and separate waste collection, as well as in energy savings.

3 project applications were processed in the programme of State 
Environmental Fund. Two of them dealed with removal of old 
dangerous landfilles in the Pardubice Region, the third one was 
devoted to the renewal of street avenue.

Remaining submitted project applications in 2015 fall within 
the operational programmes ROP NUTS II Northeast (road 
modernization), Operational Programme Employment (social 
business - student cafeteria project) and Integrated Operational 
Programme (Development and innovation of  the technology 
service of the Town of Choceň).
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Operační program
Operational Programme

Počet projektů / Number 
of projects

Celkové výdaje projektů/ 
Total costs of the projects

Požadovaná výše dotace/ 
Requested subsidy

OPŽP / OPE 9 43 894 086 28 589 369

ROP 1 18 786 278 18 467 078

OPZ / OPE 1 2 940 450 2 461 983

SFŽP / SEF 3 32 596 183 22 162 738

IOP / IOP 1 3 656 535 3 065 937

Celkem / Total 15 101 873 531 74 747 104

Finanční objem projektů zpracovaných v roce 2015 (Kč) 
Financial volume of projects processed in 2015 (CZK)

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

OPŽP / OPE ROP OPZ / OPE SFŽP / SEF IOP
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V průběhu měsíců září - listopad 2015 Regionální rozvojová 
agentura Pardubického kraje uspořádala pod záštitou hejtmana 
Pardubického kraje Martina Netolického a dalších představi-
telů ze strany měst Pardubického kraje a Krajského úřadu sérii 
informačních seminářů pro zástupce obcí a měst, jejímž cílem 
bylo poskytnout informace o fondech EU a státních dotacích  
v ČR v novém programovém období 2014 - 2020.

Semináře, kterých se zúčastnili zástupci celkem 158 obcí, se těšily 
vysokému zájmu a kapacita některých z nich byla vyčerpána již 
několik dní po zveřejnění pozvánky. V následujícím přehledu 

In 2015, during the months of September, October and 
December, the RDA PR organized a series of information semi-
nars for the representatives of municipalities with the objective 
of giving them information about EU funds and national sub-
sidies in the Czech Republic in new programming period 2014 
- 2020. The event took place under the auspices of the president 
of the Pardubice Region Martin Netolický and other representa-
tives of the Regional Authority and towns of the region.

The seminars, which were attended by the total number of 158 
representatives of municipalities, gained great interest and 

SEMINÁŘE ,,DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO OBCE V OBDOBÍ 2014 - 2020‘‘  
INFORMATION SEMINARS ,,SUBSIDY OPPORTUNITIES FOR MUNICIPALITIES  
IN PROGRAMMING PERIOD 2014 - 2020‘‘

Informační seminář ,,Dotační možnosti pro obce v období 2014 - 2020‘‘ 
v Pardubicích, 22. 9. 2015 

Information seminar ,,Subsidy Opportunities for Municipalities in Programming Period 2014 
- 2020‘‘ in Pardubice, 22. 9. 2015
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jsou uvedeny termíny a města, ve kterých se informační semi-
náře konaly:

• 22. 9. 2015 - Pardubice
• 29. 9. 2015 - Svitavy
• 1. 10. 2015 - Hlinsko
• 13. 10. 2015 - Chrudim
• 20. 10. 2015 - Česká Třebová
• 3. 11. 2015 - Žamberk

Každý seminář byl rozdělen do tematických celků. V úvodní části 
byla nejdříve popsána činnost RRA PK a následně osvětleny 
základní postupy a pravidla při přípravě projektových záměrů  
a navazování spolupráce obcí s externími subjekty. Další části 
byly věnovány jednotlivým operačním programům s cíleným 
zaměřením na obce, jako způsobilé žadatele. Závěrečnou částí 
seminářů byla otevřená diskuze všech účastníků a přednášejí-
cích.
 

the capacity of some of them was filled a few days after the 
announcement of the invitation. The dates and the places of the 
venues are stated in the summary below.

• 22. 9. 2015 - Pardubice
• 29. 9. 2015 - Svitavy
• 1. 10. 2015 - Hlinsko
• 13. 10. 2015 - Chrudim
• 20. 10. 2015 - Česká Třebová
• 3. 11. 2015 - Žamberk

Every seminar was divided into thematic units. In the introduc-
tory part the activities of the RDA PR were described at first and 
subsequently the basic procedures and rules during the prepa-
ration of the project plans and the establishment of the part-
nership of municipalities and external subjects were clarified. 
The following parts were dedicated to individual operational 
programmes with the targeted orientation on municipalities as 
competent applicants. The open discussion of all participants 
and lecturers was the final part of the seminars.
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Applicant: The Pardubice region
Operational programme: Integrated Operational Programme
Priority axis: 6.2 Introduction of ICT in Territorial Public 
Administration - Objective Convergence
Area of support: 6.2.1 Introduction of ICT in Territorial Public 
Administration
Total costs of the project: 11 673 587,50 CZK
Requested subsidy: 9 785 103,95 CZK
Status of application: Co-funding of the project approved
Time of implementation: 1/2014 – 12/2015

The main purpose of the Registration System and Publication 
Portal of Museum Collection of the Pardubice Region project 
was to make accessible digital content from the memory institu-
tions fund of the Pardubice Region throughout web portal www.
klickesbirkam.cz and to provide related services for expert and 
non-expert public, and the extension of the Pardubice Region´s 
Technology centre service providing in the form of the purchase 
of a common registration and management system for the reg-
istration and management of museum collection for all memory 
institutions established by the Pardubice region with the pur-
pose to increase the quality of provided public service.

A unified methodology for the registration of the collections 
was introduced for the whole region, common special dicton-
aries and central management system for the verification and 
obtaining of statistical and crisis outputs were created as well. 
By a modern information technologies the high-quality inter-
net publication of the regional cultural heritage was ensured.  
It enabled a higher level of interoperability of the memory 
institutions and the founder, in addition, common level of infor-
mation systems was achieved and the exchange of information 
among public service providers, the Region as their founder, 
educational institutions, and interest groups was ensured.

The content of the project was the realisation of two key activi-
ties, namely the Publication platform and the Extension of the 
Pardubice Region´s Technology centre service providing. The 

Žadatel: Pardubický kraj
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl 
Konvergence
Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Celkové náklady projektu: 11 673 587,50 Kč
Požadovaná dotace: 9 785 103,95 Kč
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování
Doba realizace: 1/2014 – 12/2015

Hlavním cílem projektu ,,Evidenční systém a publikační portál 
muzejních sbírek Pardubického kraje‘‘ bylo zpřístupnění digi-
tálního obsahu z fondu paměťových institucí Pardubického 
kraje prostřednictvím webového portálu www.klickesbirkam.
cz. Dále díky realizaci projektu dochází k vylepšení poskytování 
souvisejících služeb pro odbornou i laickou veřejnost a rozšíření 
poskytování služeb technologického centra Pardubického kraje 
formou pořízení jednotného evidenčního a manažerského sys-
tému evidence a managementu muzejních sbírek pro všechny 
paměťové instituce zřizované Pardubickým krajem za účelem 
zvýšení kvality poskytované veřejné služby. 

V rámci projektu byla také zavedena pro jednotná metodika 
evidence sbírek pro celý kraj, vytvořeny jednotné odborné 
slovníky a centrální manažerský systém pro kontrolu a získá-
ní statistických a krizových výstupů. Nasazením moderních 
informačních technologií byla zajištěna kvalitní internetová 
publikace regionálního kulturního dědictví, umožněna vyšší 
úroveň interoperability paměťových institucí a zřizovatele, dále 
bylo dosaženo jednotné úrovně informačních systémů a byla 
zajištěna výměna informací mezi poskytovateli veřejných služeb, 
krajem, jakožto jejich zřizovatelem, vzdělávacími institucemi  
a zájmovými skupinami.

Obsahem projektu byla realizace dvou klíčových aktivit, 
a to Publikační platformy a Rozšíření poskytovaných služeb 
Technologického centra Pardubického kraje. Aktivita ,,Publikační 
platforma‘‘ zahrnuje webový portál s online automatizova-

EVIDENČNÍ SYSTÉM A PUBLIKAČNÍ PORTÁL MUZEJNÍCH SBÍREK PARDUBICKÉHO KRAJE  
/ REGISTRATION SYSTEM AND PUBLICATION PORTAL OF MUSEUM COLLECTION 
OF THE PARDUBICE REGION

REALIZOVANÉ PROJEKTY / IMPLEMENTED PROJECTS
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nou vazbou na IEP a manažerskou platformu. Druhá aktivita 
,,Rozšíření poskytovaných služeb TC PK obsahuje Kulturní Cloud‘‘, 
službu datového centra pro bezpečné a centrální uložení digitál-
ního kulturního obsahu a certifikovaného uložení elektronických 
originálů. V rámci projektu došlo k digitalizaci muzejní a galerijní 
sbírky a k implementaci a postupnému spouštění služeb.

Místem realizace projektu je Krajský úřad Pardubického kraje 
a paměťové instituce zapojené do projektu, k nimž patří: 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Regionální muzeum v 
Chrudimi, Regionální muzeum v Litomyšli, Regionální muzeum 
ve Vysokém Mýtě a Východočeská galerie v Pardubicích.
10 foto klíč ke sbírkám
 
Žádost o dotaci byla podána v rámci 19. výzvy Integrovaného 
operačního programu a jejím předkladatelem byl Pardubický 
kraj.

Projekt byl zahájen v lednu 2014, k ukončení fyzické realizace 
projektu došlo v prosinci 2015. 

activity ,,Publication platform‘‘ includes web portal with online 
computerised links to IEP and management platform. The sec-
ond activity ,,The Extension of the PR´s TC comprises Cultural 
Cloud‘‘, data centre service for safe and central storrage of digital 
cultural content and certified reposition of electronic originals. 
The project enabled to digitalize museum and gallery collec-
tions, and to implement and launch the service step by step.

The places of the project implementation are the Regional 
Authority of the Pardubice Region and memory institutions 
involved in the project, which include: East Bohemian Museum 
in Pardubice, Regional Museum in Chrudim, Regional Museum in 
Litomyšl, Regional Museum in Vysoké Mýto and East Bohemian 
Gallery in Pardubice.
 
The funding application was submitted within the 19th call  
of Integrated Operational Programme. The applicant of this pro-
ject was the Pardubice Region.

The project started in January 2014. The end of the project physi-
cal implementation was in December 2015.
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Applicant: The University of Pardubice
Operational programme: Operational programme Education 
for Competitiveness
Priority axis: 2 Tertiary education, research and development
Area of support: 2.3 Human resources in research and develop-
ment
Total costs of the project: 24 994 384,70 CZK
Real costs of SRA project: 1 864 142,97 CZK
Status of application: Co-funding of the project approved
Expected time of implementation: 3/2014 – 6/2015

Implementation of the Systematic Research Activities, which 
is one of key activities of BRAVO II project of the University  
of Pardubice and supported from the Operational programme 
Education for Competitiveness, launched already in 2014. The 
RDA PR was one of the project partners and the Systematic 
Research Activities were coordinated in 2014, as well as in 2015. 
The pupils of secondary and primary schools could work  
on research tasks directly on the premises of the University  
of Pardubice and thus they got acquainted with the aca-
demic environment and technical specializations that are most 
demanded in the labour market. The pupils introduced their 
results on the seminar of presentation skills, which prepared 
them for the public speech. They also presented their projects at 
the closing conference ,,Bravo vědě‘‘ in April 2015. 

Systematic Research Activities were hosted by four faculties 
of the University of Pardubice – Jan Perner Trasnport Faculty, 
Faculty of Economy and Administration, Faculty of Chemical 
Technology and Faculty of Health Studies. The students of eight 
secondary schools took part in this project. These schools are 
the following: High School of Chemistry Pardubice, Josef Ressel 
Grammar School Chrudim, Secondary Technical School Chrudim, 
Secondary Automobile School Holice, Dašická Grammar School 
Pardubice, Mozart Grammar School Pardubice, Secondary 
Nursing School Pardubice and EDUCA Pardubice – Secondary 
School Ltd. Heřmanův Městec Primary school also took part  
in this project. 
 
The aim of BRAVO II project was to make science, and technol-
ogy- and science-related subjects more pupular. The University 
of Pardubice prepared various types of popularizing-educational 

Žadatel: Univerzita Pardubice
Operační program: Operační program Vzdělávání pro konku-
renceschopnost
Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Celkové náklady projektu 24 994 384,70 Kč
Skutečné náklady na SBČ: 1 864 142,97 Kč
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování
Doba realizace: 3/2014 – 6/2015

Realizace Systematické badatelské činnosti, která byla jednou  
z klíčových aktivit projektu BRAVO II Univerzity Pardubice, pod-
pořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, byla zahájena již roku 2014. Regionální rozvojová 
agentura byla jedním z partnerů projektu a Systematickou 
badatelskou činnost koordinovala jak v roce 2014, tak rovněž  
v roce 2015. 

PROJEKT BRÁNA VĚDĚNÍ OTEVŘENÁ II. (BRAVO II), SYSTEMATICKÁ BADATELSKÁ ČINNOST (SBČ)  
/ OPEN DOOR TO SCIENTIFIC KNOWLEDGE II. (BRAVO II), SYSTEMATIC RESEARCH ACITIVITIES (SRA)

Badatelská činnost studentů SŠ na půdě Univerzity Pardubice
Research activities of high school students on the premises of Pardubice University  

Přímo na půdě Univerzity Pardubice žáci středních a základních 
škol zpracovávali výzkumné úkoly a díky tomu se blíže seznámili 
s akademickým prostředím a technickými obory, které patří na 
trhu práce mezi nejžádanější. Výsledky své práce žáci nejprve 
představili na semináři prezentačních dovedností, který je při-
pravil na veřejný projev, následně svůj projekt prezentovali na 
závěrečné konferenci ,,Bravo vědě‘‘ v dubnu 2015.
Systematickou badatelskou činnost hostily čtyři fakulty 
Univerzity Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta 
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ekonomicko-správní, Fakulta chemicko-technologická a Fakulta 
zdravotnických studií. Projektu se účastnili studenti osmi 
středních škol - Střední průmyslové školy chemické Pardubice, 
Gymnázia Josefa Ressela Chrudim, Střední průmyslové školy 
Chrudim, Střední školy automobilní Holice, Gymnázia Dašická 
Pardubice, Gymnázia Mozartova Pardubice, Střední zdravotnické 
školy Pardubice a EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, 
s. r. o. Do projektu se zapojila i Základní škola Heřmanův Městec.
Cílem projektu BRAVO II byla popularizace vědy a technických 
a přírodovědných oborů. Univerzita Pardubice připravila různé 
typy popularizačně-naučných akcí, které se zaměřovaly přede-
vším na prohloubení systematické práce se studenty a pedago-
gy středních škol. Během jediného roku realizovala na dvě stě 
různých vzdělávacích, populárně-naučných a zážitkových akcí, 
během kterých se zájemci detailněji seznámili nejen s přírodními 
a technickými disciplínami, ale i s moderní vědou a vědeckým 
bádáním obecně. Systematická badatelská činnost byla součástí 
tohoto velkého „balíku“ aktivit. Projekt byl ukončen 30. 6. 2015.

V současné době Regionální rozvojová agentura, v rámci part-
nerské spolupráce s Univerzitou Pardubice a za finanční pod-
pory Pardubického kraje, pokračuje na projektu Systematická 
badatelská činnost, navazujícího na BRAVO II. Výsledky své práce 
budou žáci opět prezentovat na závěrečné konferenci mladých 
vědců, a to v červnu 2016.

Více o projektu BRAVO II najdete na internetových stránkách 
http://www.rrapk.cz/projekty-opvk/bravo-ii.htm

events aimed at systematic work with students and pedagogues 
of the secondary schools. The University of Pardubice prepared 
about 200 various educational, popularizing-educational  and 
experience  aimed events during one year. During these events 
the participants could acquaint themselves in more detail not 
only with the science and technical disciplines, but also with 
modern science and scientific research in general. Systematic 
Research Activities were the part of this big „package“ of activi-
ties.The project ended on June 30th, 2015.

At present the Regional Development Agency continues in its 
works on the project Systematic Research Activities, follow-
ing BRAVO II. project, within partnership cooperation with the 
University of Pardubice and is financially supported by the 
Pardubice Region. The results of the students work will be pre-
sented at the closing conference  of young researchers in June 
2016. 

You can find more information about BRAVO II project on the 
webpages http://www.rrapk.cz/projekty-opvk/bravo-ii.htm. 
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INTENZIFIKACE TŘÍDĚNÉHO SBĚRU VYUŽITELNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ  
V OBCÍCH V OKRESU SVITAVY 
/ INTENSIFICATION OF THE SEPARATE COLLECTION OF RECOVERABLE COMPONENTS  
OF THE MUNICIPAL WASTE IN THE MUNICIPALITIES OF THE DISTRICT OF SVITAVY

Applicant: LIKO SVITAVY, j. s. c.
Operational programme: Operational programme Environment
Priority axis: 4 The Improvement of Waste Management and the 
Rehabilitation of Old Ecological Burdens
Area of support: 4.1 The improvement of waste management
Total costs of the project: 5 200 096 CZK
Requested subsidy: 1 918 170 CZK
Status of application: Co-funding of the project approved
Time of implementation: 8/2015 - 10/2015

Žadatel: LIKO SVITAVY a.s.
Název operačního programu: Operační program Životní pro-
středí 
Prioritní osa: 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží
Oblast podpory: 4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady
Celkové náklady projektu: 5 200 096 Kč
Požadovaná dotace: 1 918 170 Kč
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování
Doba realizace: 8/2015 - 10/2015

Kontejnery pro tříděný odpad Containers for separate waste
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RRA PK řešila v roce 2015 také několik projektů z Operačního 
programu Životní prostředí týkajících se nakládání s odpady. 
Níže představený projekt byl jedním z nich.

Záměrem projektu Intenzifikace tříděného sběru využitelných 
složek komunálních odpadů v obcích v okresu Svitavy je zvýšení 
kapacity systému odděleného sběru, čímž dojde k zefektivnění 
separace papíru, skla a plastů na území vybraných obcí okresu 
Svitavy a tím k maximálnímu využívání odpadů jako náhrady pri-
márních přírodních zdrojů. Prostředkem k dosažení tohoto cíle 
je zvýšení výtěžnosti sbíraných komodit zahuštěním sběrné sítě, 
čímž dojde ke snížení docházkové vzdálenosti k hnízdům třídě-
ného odpadu a zvýšení přistaveného objemu nádob na tříděný 
odpad obyvatelům vybraných obcí okresu Svitavy. Nezbytnou 
součástí projektu je nákup svozového vozidla pro svoz papíru  
a plastů, neboť stávající svozová technika již rozšířené síti nestačí.

Snahou projektu je na základě podpory odděleného sběru 
odpadu zvýšit podíl odpadů dále předávaných k materiálovému 
využití. Projekt se zároveň svým zaměřením významně podílí 
na plnění cílů schváleného Plánu odpadového hospodářství 
Pardubického kraje a POH České republiky. 

Žádost o dotaci byla podána v rámci 64. výzvy Operačního pro-
gramu Životní prostředí a jejím předkladatelem byla firma LIKO 
SVITAVY a.s., zajišťující ve městě Svitavy svozové služby.

Realizace projektu byla zahájena v srpnu 2015. RRA PK zpracová-
vala nejen žádost o dotaci, ale rovněž administrovala projekt po 
dobu realizace, výběrová řízení na dodavatele svozového vozu  
a kontejnerů a v současné době projekt také administruje v jeho 
udržitelnosti.

In 2015 The RDA PR also solved several projects from the 
Operational programme Environment concerning waste man-
agement, from which this project was only one.

The aim of the Intensification of the Separate Collection 
of Recoverable Components of the Municipal Waste in the 
Municipalities of the District of Svitavy project is to increase the 
capacity of the separate collection system, which would stream-
line the separation of the paper, glass and plastics in selected 
municipalities of the District of Svitavy and thus maximum 
waste usage as the compensation for primary natural sources. To 
achieve this target it is needed to increase the yield of collected 
commodities by the concentration of the collection network, 
thereby decreasing attendance distance to the centres of sepa-
rated waste and increasing delivered volume of the containers 
for the separate waste to the citizens of selected municipalities 
of the District of Svitavy. Essential part of the project is the pur-
chase of the collection vehicle for the collection of paper and 
plastics, since existing collection equipment is not sufficient for 
the network extension.

The project´s effort, on the basis of the support of separate waste 
collection, is to intensify the share of the waste forwarded to 
further material usage. This project has a key role with its focus 
in meeting the objectives  of the approved Waste Management 
Plan (WMP) of the Pardubice Region and WMP of the Czech 
Republic.
  
The funding application was submitted within the 64th call 
of Operational programme Environment. The applicant of this 
project was LIKO SVITAVY, j.s.c., which provides collection service 
in Svitavy.

The implementation of the project started in August 2015. 
The RDA PR prepared not only the subsidy application, but 
also administrated the project during its implementation and 
selection processes for the contractors of collection vehicle and 
containers. Currently the RDA PR administrates the project in its 
sustainability.

Svozový vůz / Collection vehicle
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NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, A.S., PŘÍSTROJOVÉ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
/ PARDUBICE REGIONAL HOSPITAL, J.S.C., INSTRUMENTATION AND TECHNICAL EQUIPMENT

Applicant: Pardubice Regional Hospital, j. s. c. - Pardubice site
Operational programme: NUTS II Northeast
Priority axis: 13.2 Development of Urban and Rural Areas 
Area of support: 13.2.2 Development of Urban Areas
Total costs of the project: 131 492 920,14 CZK
Requested subsidy: 109 452 184,35 CZK
Status of application: Project finished
Time of implementation: 2/2014 - 11/2015

The physical implementation of the project was launched  
in February 2014 and ended on 30. 11. 2015. The RDA PR, which 
has been administrating the project since its initial phase and 
making the subsidy application, currently administrates the 
project in the phase of its sustainability. Pardubice Regional 

Žadatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – pracoviště 
Pardubice
Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod
Prioritní osa: 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 
Oblast podpory: 13.2.2 Rozvoj měst
Celkové náklady projektu: 131 492 920,14 Kč
Požadovaná dotace: 109 452 184,35 Kč
Stav žádosti: Projekt ukončen
Doba realizace: 2/2014 - 11/2015

Fyzická realizace projektu byla zahájena v únoru 2014 a k její-
mu ukončení došlo dne 30. 11. 2015. RRA PK, která se podílí 
na administraci projektu již od přípravné fáze a psaní žádosti,  
v současné době projekt administruje ve fázi jeho udržitelnosti.   

Skiaskopie stacionární – RDG Stationary skiascopy - RDG
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Žadatelem v  39. výzvě Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod byl subjekt Nemocnice Pardubického 
kraje, a.s., přičemž projekt se týkal pořízení vybavení pracoviště 
Pardubice. 

Realizace toho projektu umožnila prostřednictvím nákupů nové-
ho zdravotnického přístrojového a technického vybavení obno-
vit a modernizovat stávající morálně zastaralé diagnostické  
a terapeutické zdravotnické prostředky. Modernizací a obno-
vou zastaralého přístrojového a technického vybavení zejména  
v oblasti intenzivní péče, radiodiagnostiky, laboratorních přístro-
jů, operační techniky a endoskopie se významně zvýší kvalita 
léčebné péče. Nemocnice Pardubického kraje, a.s., jako hlavní 
poskytovatel zdravotní péče v rámci Pardubického kraje, tak 
může poskytnout kvalitní a dostupnou péči všem jeho obyva-
telům. 

Cílem projektu byla modernizace a obnova nemocničního vyba-
vení, která povede ke zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel. 
Právě Nemocnice Pardubického kraje, a.s. by vzhledem k posky-
tovanému objemu péče v kraji a k poskytované specializované  
a superspecializované péči pro kraj měla být pracovištěm dispo-
nujícím adekvátním, bezpečným a moderním vybavením.

Hospital, j.s.c. – Pardubice site was the applicant in 39th call  
in the Regional operational programme NUTS II Northeast 
and the project concerned the purchase of equipment of its 
Pardubice site. The RDA PR prepares the application for pay-
ment and processes monitoring reports of the project within its 
administration activity.

The purpose of the project was to purchase new sanitary instru-
mentation and technical equipment and to replace and mod-
ernize old diagnostic and therapeutic sanitary equipment. The 
modernization and renewal of old intrumentation and technical 
equipment especially in intensive care, radiodiagnosis, labora-
tory equipment, surgical eqiupment and endoscopy will sig-
nificantly increase the quality in health care. Pardubice Regional 
Hospital, j.s.c. – Pardubice site as the main provider of health care 
in the Pardubice region thereby can provide high-quality and 
accessible health care to all inhabitants of the Pardubice Region. 

The aim of the project was the modernization and renewal of the 
sanitary equipment which will lead to an increase of the qual-
ity of health care of the inhabitants. According to the volumes 
of health care provided by Pardubice Regional Hospital in the 
region, and according to provided specialised and super-spe-
cialized health care for the region, Pardubice Regional Hospital 
should possess adequate, safe and modern equipment.

Hmotnostní spektrometr  / Mass spectrometry
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ALBERTINUM ŽAMBERK – ZAVEDENÍ SYSTÉMU UCELENÉ REHABILITACE V PODMÍNKÁCH 
PSYCHIATRICKÉHO ODDĚLENÍ 
/ ALBERTINUM ŽAMBERK – THE IMPLEMENTATION OF THE COMPREHENSIVE REHABILITATION 
SYSTEM IN TERMS OF A PSYCHIATRIC CLINIC

Applicant: Albertinum, a specialized treatment centre  
in Žamberk, a contributory organization of the Pardubice region
Operational programme: Norway Grants
Programme: CZ11 -  Public Health Initiatives
Programme area: PA 27-1 -  Mental health care
Total costs of the project: 24 144 158 CZK
Requested subsidy: 19 183 907 CZK
Status of application: Administration of the project in its imple-
mentation (preparing the application for payment and processes 
monitoring report), administration of the selection processes
Expected time of implementation: 1/2015 - 9/2016

The RDA PR administrates the project Albertinum Žamberk – the 
Implementation of the Comprehensive Rehabilitation System in 
Terms of a Psychiatric Clinic within Norway Grants. The project 
bearer is Albertinum, a specialized treatment centre in Žamberk, 
a contributory organization of the Pardubice Region, which is 
the sole provider of sebsequent psychiatric care on the territory 
of the Pardubice Region.

The main objective of the project is to provide conditions for 
development and implementation of a complex programme for 
treatment and therapy care in the psychiatric ward, which will 
allow monitoring and evaluation of the condition of the patients 
and subsequent decision whether they should be placed into 
care otsoude the care facility, into community care and gradu-
ally prepare the patients for their return into normal life, which 
should reduce re-hospitalization of patients.

The imlementation of the project will get to accelerate com-
pensation of the psychic condition of the patients, to minimize 
the symptoms of the desease or its stabilisation, and to reduce 
the hospitalization revertence, taking into account the specific 
individual needs and individual limits of the patients to manage 
psychosocial matters.  

The complexity, respectively comprehensive system of care  
is understood in the project as a mutual interlinking of interven-
tions in the field of physical health, mental health and social 
needs. A part of main aim of the project is to interlink hospitaliza-

Žadatel: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, příspěv-
ková organizace Pardubického kraje
Název operačního programu: Norské fondy
Program: CZ11 -  Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
Programová oblast: PA 27-1 -  Psychiatrická péče
Celkové náklady projektu: 24 144 158 Kč
Požadovaná dotace: 19 183 907 Kč
Stav žádosti: Administrace projektu v realizaci (zpracování 
žádosti o platbu, monitorovací zprávy), administrace vybraných 
výběrových řízení projektu
Předpokládaná doba realizace: 1/2015 - 9/2016

RRA PK administruje v rámci Norských fondů projekt ,,Albertinum 
Žamberk – zavedení systému ucelené rehabilitace v podmín-
kách psychiatrického oddělení‘‘, jehož nositelem je Albertinum, 
odborný léčebný ústav, Žamberk, což je příspěvková organizace 
PK, která je jediným poskytovatelem následné psychiatrické 
péče na území Pardubického kraje. 

Hlavním cílem projektu je uspokojení podmínek pro rozvoj 
a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační 
péče v podmínkách psychiatrického oddělení, který umožní 
sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a rozhodnout o jeho 
umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče  

Rekonstrukce ,,lékařské vily‘‘ 
Reconstruction of a ,,medical residence‘‘
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a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života. Tento 
postup povede zároveň ke snížení rehospitalizace pacientů. 

Realizací projektu dojde k urychlení kompenzace psychického 
stavu pacientů, minimalizace příznaků nemoci nebo její stabili-
zace a snížení revertence k hospitalizacím s přihlédnutím k spe-
cifickým individuálním potřebám a individuálním limitům paci-
entů pro zvládání psychosociálních záležitostí. Komplexnost, 
resp. ucelenost systému, je v projektu chápána jako vzájemné 
propojení intervencí v oblasti tělesného zdraví, duševního zdraví 
a sociálních potřeb. Součástí hlavního cíle projektu je propojení 
hospitalizační zdravotnické a extramurální sociální péče. Dílčím 
cílem projektu je destigmatizace pacientů a psychiatrické péče 
jako celku.

Cílové skupiny pacientů získají přístup ke kvalitní zdravotní péči, 
což sekundárně zrychlí zařazení nemocných zpět do civilního 
života včetně zlepšení prevence a předcházení následných 
komplikací v oblasti zdraví a zdravotní péče. Přínosy projektu 
jsou očekávány také na straně personálu a rodinných přísluš-
níků pacientů, kteří získají prostor pro vzájemné porozumění  
a spolupodílení se na komplexní léčbě. Nové adekvátní prostory 
jistě podpoří úspěšnost léčby a motivaci k práci jak ze strany 
personálu, tak ze strany pacientů.

Žádost o poskytnutí dotace do programu Norské fondy CZ 11 
-  Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, programová oblast PA 
27 – 1 -  Psychiatrická péče podávala RRA PK na začátku roku 
2015 a v únoru téhož roku bylo vydáno rozhodnutí o poskyt-
nutí této dotace. Předpokládané ukončení realizace projektu je  
v září 2016, následně proběhne zahájení provozu. Po vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu navazuje RRA PK čin-
ností administrativní. V tomto projektu jde o zpracování žádostí  
o platbu a monitorovací zprávy. 

tion health care and extra-mural social care. A partial objective  
is to de-stigmatize patients undergoing psychiatric care.

The primary target group of the patients will gain access  
to quality health care, which secondary accelerate inclusion  
of the sick back into civil life and improve prevention of subse-
quent complications in the field of health and health care. The 
staff and family members of the patients also expect benefits 
from the project, they will be provided with a space for mutual 
understanding and contribution to a comprehensive treatment. 
New and adequate premises will surely support successful treat-
ment and motivation to work from both the staff as well as the 
patients side.

The application for funding to Norway Grants programme  
CZ 11 – Public Health Initiatives, programme field  
PA 27 - 1 – Activity I. Mental health care, was submitted by the 
RDA PR at the beginning of 2015 and the decision to award grant 
was issued in February of the same year. The expected end of the 
project realisation is in September 2016 and the operations will 
commence consequently. The RDA PR started its administration 
acitivities after  a issue of the decision to award grant. The RDA 
PR is preparing the application for payment and processes moni-
toring reports of this project. 
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STRATEGICKÝ DOKUMENT ,,STARTOVACÍ BYDLENÍ PRO MLADÉ V PARDUBICÍCH‘‘ 
/ STRATEGIC DOCUMENT FOR THE STARTING HOUSING FOR YOUNG PEOPLE IN PARDUBICE

Tha RDA PR in cooperation with the Municipality of Pardubice 
and the project team „Starting housing for young people“  have 
prepared a strategic document, which should assess, on the 
basis of carried out marketing survey and the analysis of the 

present situation in the city of 
Pardubice, whether young peo-
ple in Pardubice are interested 
in the starting housing. The stra-
tegic document was prepared 
since May until October 2015. 

The RDA PR carried out a market-
ing survey in the form of inter-
view survey which found hous-
ing needs and requirements of 
citizens of Pardubice in the tar-
get age group. The results were 
processed in the statistical soft-
ware SPSS and suggested what 
the demand for starting housing 
is. The part of the resolution of 
the conception of „Starting hous-
ing for young people“ was the 
analysis of the present situation 
in the city of Pardubice from the 
view of housing.

The results of the analysis showed 
negative demographic trends, 
which will continue according to 
the forecast. Therefore measures 
from the city side are necessary 
and one of the possible solu-
tion of the whole situation is the 

offer of starting housing for young people. Therefore within 
the project „Starting housing for young people“, the city of 
Pardubice will offer total 25 privilege flats in 2016. If the project 
is beneficial, the aim of the city of Pardubice will be to increase 
the number of starting flats and to continue in this trend in the 
following years.

Ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic a projektovým 
týmem „Startovacího bydlení pro mladé“ zpracovala RRA PK 
strategický dokument, který na základě provedeného marketin-
gového průzkumu a analýzy současného stavu města Pardubic 
měl za cíl posoudit, zda mají 
mladí lidé v Pardubicích zájem  
o startovací bydlení. Strategický 
dokument byl zpracován  
v období měsíců května až října 
roku 2015.

RRA PK provedla marketingový 
výzkum, formou dotazníkové-
ho šetření, který zjistil bytové 
potřeby a požadavky obyvatel 
Pardubic v cílové věkové skupině. 
Výsledky byly zpracovány ve sta-
tistickém softwaru SPSS a napo-
věděly, jak vysoká je poptávka 
po startovacím bydlení. Součástí 
řešení koncepce „Startovacího 
bydlení pro mladé“ bylo i prove-
dení analýzy současného stavu 
města Pardubic z pohledu byd-
lení.

Z výsledků analýzy byly zjištěny 
negativní demografické trendy, 
které by dle prognóz měly nadá-
le pokračovat. Opatření ze strany 
města je tedy nezbytné a jed-
ním z možných východisek celé 
situace je nabídka startovacích 
bytů pro mladé. V rámci projektu 
„Startovací bydlení pro mladé“ nabídne tedy město Pardubice 
v roce 2016 celkem 25 zvýhodněných bytů, a pokud se projekt 
ukáže jako přínosný, bude cílem města Pardubice počet star-
tovacích bytů navýšit a pokračovat stejným směrem i v dalších 
letech.
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REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE 
/ REGIONAL WASTE CENTRE OF THE PARDUBICE REGION

Provoz Regionálního 
odpadového centra 
Pardubického kraje 
(dále jen ROC) je zajiš-
těn Regionální rozvo-

jovou agenturou Pardubického kraje s ohledem na plnění cílů 
Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje. ROC fungu-
je již desátým rokem jako poradenské centrum poskytující odbor-
né poradenství i obecné informace z oblasti odpadového hospo-
dářství obcím, právnickým a fyzickým osobám z Pardubického 
kraje. Na území Pardubického kraje realizuje ve spolupráci s part-
nery dlouhodobé projekty v oblasti odpadového hospodářství 
a prostřednictvím webových stránek informuje o své činnosti 
a legislativních změnách týkajících se dané problematiky a také 
reaguje na vznesené dotazy.

Činnosti ROC:
•  ROC provozuje webové stránky www.odpadypk.cz, kde 

je k dispozici seznam separačních dvorů na území celého 
Pardubického kraje, informace o krajských komunikačních 
kampaních a aktuality z oblasti odpadového hospodářství;

•  ROC dále spravuje webové stránky www.ekontejnery.cz pro-
vozované v rámci realizace krajského projektu „Intenzifikace 

The Regional Waste Centre of the Pardubice Region (hereafter 
referred to as RWC) is made operational by RDA PR to fulfil the 
goals of the Waste Management Plan for the Pardubice Region. 
The RWC has provided the towns and municipalities, as well 
as legal entities and individuals, of the Pardubice Region, with 
professional consultation services in the field of waste manage-
ment for a tenth successive year. RWC, with the cooperation 
of partners, implements long-term projects in the area of waste 
management and, via its websites, provides information on its 
activities and legislative changes on given issues within the 
Pardubice Region. It also reacts to enquiries.

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

it is possible to find a list of separation points for recyclables 
throughout the Pardubice Region, information about com-
munication campaigns and news from the area of waste 
management. 

• RWC operate the website www.ekontejnery.cz, created with-
in the regional ‘Intensification of separate collection and 
ensuring the recycling of communal waste, including the 
packaging component and its sub-projects’ project.

• RWC, in cooperation with the Pardubice Region, authorized 
the packaging company EKO-KOM a.s. and the collective 
systems ASEKOL and ELEKTROWIN, implements regional 
projects aimed at the support of waste separation in pack-
aging components and the safe disposal of electrical and 
electronic devices. The main aim of the project is to increase 
the level of waste separation and the recycling of packag-
ing components and the yield of used electronic devices 
in the Pardubice Region. The aim of the project is also 
to help the municipalities in the Pardubice Region by increas-
ing the density of the collection network for separable waste 
in the Pardubice Region, which means providing its meme-
ber towns and municipalities with containers for collecting 
individual commodities (paper, plastic, glass) so that they are 
easily accessible to citizens. Furthermore, they aim to provide 
recyclables separation points, and collection points for small, 
used electronic devices. 

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

Slavnostní vyhlášení soutěže obcí ,,O Perníkovou popelnici 2014‘‘ / Ceremonial result 
announcement of the competition ,,Gingerbread Dustbin 2014‘‘; na fotce osob: Ing. Jiří 
Záliš (EKO-KOM, a. s.), Ing. Pavla Bendová (EKO-KOM, a. s.), Jaroslav Pulkrábek (starosta 
obce Neratov / mayor of Neratov municipality), Ing. Václav Kroutil (Pardubický kraj / The 
Pardubice region)
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REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE (ROC) 
/ REGIONAL WASTE CENTRE OF THE PARDUBICE REGION (RWC)

odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů 
včetně jejich obalové složky a jeho podprojektů“;

•  ve spolupráci s Pardubickým krajem, autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s. a kolektivními systémy ASEKOL 
a ELEKTROWIN realizuje ROC krajské projekty zaměřené na 
podporu třídění odpadů z obalů a zpětného odběru elektric-
kých a elektronických zařízení. Hlavním cílem těchto 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 nádob na tříděný odpad, tedy dovybavit 
obce kontejnery pro sběr jednotlivých komodit (papír, plasty, 
sklo) tak, aby byly snadno dostupné občanům, dále dovybavit 
sběrné dvory a rozšířit sběrná místa o nádoby na drobné elek-
tro; 

•  pro zástupce měst a obcí Pardubického kraje pořádá ROC 
semináře a exkurze zaměřené na problematiku odpadového 
hospodářství.

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

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

RRA PK zajišťuje koordinaci projektu a samotnou realizaci jed-
notlivých dílčích činností. Cílem projektu je vytvoření funkčního 
a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek 
komunálních a obalových odpadů.

EKO-KOM

AOS EKO-KOM  a Pardubický kraj eviduje a vyhodnocuje poža-
davky měst a obcí Pardubického kraje na zahuštění sběrné sítě. 

INTENSIFICATION OF SEPARATE COLLECTION AND ENSURING THE 
RECYCLING OF COMMUNAL WASTE, INCLUDING THE PACKAGING 
COMPONENT IN THE PARDUBICE REGION AND ITS SUB-PROJECTS

The project ‘Intensification of separate collection and ensur-
ing the recycling of communal waste, including the packaging 
component, in the Pardubice Region and its sub-projects’ is con-
ducted throughout the whole Pardubice Region and financed by 
AOS EKO-KOM a.s., the Pardubice Region, and since 2011 also by 
the collective systems ASEKOL s.r.o. and ELEKTROWIN a.s.  

RDA PR provides coordination for the project and the implemen-
tation of particular activities. The aim of the project is to create 
a functional and effective system for the separate collection 
of recyclable components of communal and packaging waste. 

EKO-KOM

AOS EKO-KOM and the Pardubice Region records and assess-
es the requirements of the towns and municipalities of the 
Pardubice Region for the intensification of recyclable collection 
points. In 2015 the needs of 42 requests from municipalities of 
the Pardubice region were met and 218 new waste collection 
bins designed for paper, plastic, and white and coloured glass, 
were deployed within the project. These bins intensified the 
density of collection points of the municipalities in the Pardubice 
Region and increased the opportunity for the citizens of the 
Pardubice Region to separate their waste.

As a part of the project, RDA PR is trying to increase awareness 
amongst Pardubice Region citizens and, in turn, their participa-
tion in waste separation. The public can access www.ekonte-
jnery.cz, to obtain information on correct waste separation in the 
Pardubice Region. In cooperation with Eco-centre Paleta, which 
is the regional coordinator of environmental education, RDA PR 
prepares eco-educational programmes aimed at waste produc-
tion prevention and waste separation for schools. 
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Nákupu nádob předchází pečlivá analýza vybavenosti území, 
zjišťující potřeby rozšíření a celkového zkvalitnění sběrné sítě. 
V roce 2015 bylo vyhověno žádostem 42 měst a obcí Pardubického 
kraje, do kterých bylo z projektu pořízeno a následně rozmístě-
no celkem 218 nových nádob určených na sběr papíru, plastů, 
směsného a čirého skla. Tyto nádoby zahustily sběrnou síť měst 
a obcí Pardubického kraje a tedy opět zvýšily možnosti občanů 
Pardubického kraje třídit odpad. 

Součástí projektu je snaha zvýšit informovanost občanů a jejich 
aktivní účast na třídění odpadů. Pro veřejnost je k dispozi-
ci webový portál www.ekontejnery.cz, odkud mohou občané 
z celého Pardubického kraje čerpat podrobné informace o tom, 
jak mají správně třídit odpad. Ve spolupráci s Ekocentrem Paleta, 
které je krajským koordinátorem EVVO, připravuje RRA PK ve ško-
lách ekovýchovné programy zaměřené na předcházení vzniku 
odpadů a na podporu třídění odpadů. 

ASEKOL a ELEKTROWIN

Projekt „Krajská komunikační kampaň ASEKOL“ společnosti 
ASEKOL a.s. a projekt „Intenzifikace zpětného odběru elektroza-
řízení, rozvoj sběrné sítě a zvýšení informovanosti“ společnosti 
ELELKTROWIN a.s. jsou podprojekty výše zmíněného krajského 
projektu, jejichž koordinátorem je také RRA PK. 
Cílem těchto projektů (resp. krajských komunikačních kampaní) 
bylo posílení efektivity zpětného odběru vysloužilých elektro-
zařízení a především poskytnutí informační podpory občanům 
Pardubického kraje, a to v oblasti nakládání s vysloužilými 
elektrospotřebiči v souladu se zákonem o odpadech a Plánem 
odpadového hospodářství Pardubického kraje.  
Předmětem plnění v roce 2015 byla realizace osvětových a 
vzdělávacích aktivit týkajících se propagace zpětného odběru 
elektrozařízení a mediální zajištění technické podpory.  
„Krajská komunikační kampaň ASEKOL“ byla v roce 2015 zacílena 
zejména na propagaci zpětného odběru drobného vysloužilého 
elektrozařízení prostřednictvím červených stacionárních kontej-

ASEKOL and ELEKTROWIN

The project “Regional communication campaign of ASEKOL” by 
the company ASEKOL a.s. and “Intensification of the disposal of 
electrical devices, and development of the network for collection 
points and increase of awareness” by the company ELEKTROWIN 
a.s. are subprojects of the regional project mentioned above, 
whose coordinator is also RDA PR.   

The aim of these projects, and of the regional communication 
campaigns, was to strengthen the effectiveness of old electri-
cal devices collection, and to offer Pardubice Region citizens 
information on how to deal with electrical devices waste, how 
to dispose of the devices according to legislation on waste and 
according to the waste management plan of the Pardubice 
Region.

The objective in 2015 was the carrying out of educational 
activities dealing with the promotion of environmentally friendly 
disposal of used electric devices and the provision of technical 
support from the media.  

‘Regional communication campaign of ASEKOL’ was in 2015 
aimed mainly at the promotion of the collection of old electri-
cal devices through red containers. In selected towns of the 
Pardubice Region leaflets were spread under the campaign 
name “Red bag“. The inhabitants of Choceň, Žamberk, some 
parts of Pardubice received a red bag with a leaflet containing 
information on how old electrical devices should be disposed of 
into the red containers supplied for the purpose. As a part of the 
communication campaign, cooperation with the Centre for Early 
Intervention in Pardubice, o.p.s. continued, with a collection 
competition among clients and visitors organized.

A communication campaign for the ‘Intensification of the dispos-
al of electrical devices, development of the network for collec-
tion points and increase of awareness’ project by the company 
ELEKTROWIN a.s. was in 2015 implemented through an ‘Event 
for the Public’. The ELEKTROWIN a.s. campaign was aimed at the 
advertisement and promotion of old electrical device collection 
and the need to recycle whole electrical devices.

REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE 
/ REGIONAL WASTE CENTRE OF THE PARDUBICE REGION
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nerů. Ve vybraných městech Pardubického kraje byly realizovány 
letákové kampaně pod názvem „Red bag“. Obyvatelé měst 
Choceň, Žamberk a části Pardubic obdrželi červené tašky spo-
lečně s letáky, které připomněli, že vysloužilé drobné elektrické 
a elektronické spotřebiče patří právě do červených kontejne-
rů.  V rámci komunikační kampaně pokračovala spolupráce se 
Střediskem rané péče v Pardubicích, o.p.s., kde byla v průběhu 
podzimu realizována sběrová soutěž mezi klienty a návštěvníky 
centra.

Komunikační kampaň projektu „Intenzifikace zpětného odběru 
elektrozařízení, rozvoj sběrné sítě a zvýšení informovanosti“ 
společnosti ELEKTROWIN a.s. byla v roce 2015 mimo jiné rea-
lizována prostřednictvím tzv. „Akcí pro veřejnost“. Společnost 
ELEKTROWIN se zaměřila na propagaci zpětného odběru vyslou-
žilých elektrozařízení a nutnost zpětného odběru a recyklace 
kompletních elektrozařízení.

Ve  vybraných šesti městech Pardubického kraje probíhaly na 
sběrných dvorech soutěže ve sběru vysloužilého elektrozařízení. 
Každý účastník soutěže získal možnost soutěžit o zajímavé ceny.  
Sběrové soutěže byly propagovány na venkovních městských 
slavnostech daných měst.

Ve snaze navázat užší spolupráci s městy a obcemi Pardubického 
kraje a seznámit je s možnostmi nakládání s využitelnými slož-
kami komunálních odpadů realizovala RRA PK v průběhu celého 
roku setkání a semináře pro jejich zástupce. Na seminářích byly 
dostupné informace o inovacích ve zpětném odběru vysloužilé-
ho elektrozařízení a o zapojení do kolektivních systémů ASEKOL 
a ELEKTROWIN.

Společnou aktivitou všech kolektivních systémů, která proběhla i 
v roce 2015, byl již devátý ročník populární soutěže obcí v třídění 
odpadů s názvem „O Perníkovou popelnici 2015“. Obce a města 
Pardubického kraje soutěží ve třech samostatných kategoriích 
vymezených podle počtu obyvatel. Hlavním hodnotícím kri-
tériem je výtěžnost tříděného odpadu v přepočtu na jednoho 
obyvatele za rok při zohlednění doplňujících hodnotících kritérií 
navazujících na zapojení obce do dalších aktivit týkajících se 

In six selected towns of the Pardubice Region, competitions in 
the collection of electrical devices at waste collection points 
were held. Each participant of the competition had an opportu-
nity to compete for interesting prizes.  Collection competitions 
were promoted and advertised at outdoor town celebrations of 
the towns. 

RDA PR held several seminars during the year for representatives 
of towns and villages aimed at providing closer cooperation 
between towns and villages and the collection systems ASEKOL 
and ELEKTROWIN.  The seminars introduced participants to the 
possibilities of usable components of communal waste. At the 
seminars, participants got information about innovations in old 
electrical device collection and its connection to the collective 
systems of ASEKOL and ELEKTROWIN.

An event that is held by all collective systems together was 
held also in 2015. A popular competition  for the municipalities 
called ‘Gingerbread Dustbin 2015’ was held for the 9th year.  
Villages and towns of the Pardubice Region are assessed in three 
individual categories, according to the number of their inhabit-
ants. The main assessment criterion is the output of separated 
waste, calculated per one inhabitant a year, with other supple-
mentary assessment criteria connected with the towns’ and 
villages’ involvement in other activities concerned with waste 

„Akce pro veřejnost kolektivního systému ELEKTROWIN“ - Město Holice
,,Event for public of ELEKTROWIN collection system‘‘ - Town of Holice
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odpadového hospodářství města nebo obce (výtěžnost sběru 
nebezpečných odpadů a bioodpadů, zapojení obcí do kolek-
tivního systému pro zpětný odběr elektrických a elektronických 
zařízení apod.). Od roku 2011 jsou do soutěže zařazeny samo-
statné kategorie kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN,  
v jejichž rámci jsou obce hodnoceny dle nejvyšší výtěžnosti zpět-
ného odběru elektrických a elektronických zařízení. Slavnostní 
vyhlášení proběhne v prvním čtvrtletí roku 2015.

management (the collection of electrical and electronic appli-
ances, solution of organic waste, collection of hazardous waste 
etc.) also taken into consideration. Since 2011, there have been 
new categories from the ASEKOL and ELEKTROWIN collection 
systems integrated into the competition. These categories assess 
the towns and villages according to the yield of electrical and 
electronic appliances. The festive announcement of the results 
will take place in the first quarter of 2016.

Slavnostní vyhlášení soutěže Perníková popelnice 2014 Ceremonial result announcement of the competition – Gingerbread Dustbin 2014



Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 201538

Regionální informační servis         

Regionální informační servis Pardubického kraje (RIS Pk) je 
zaměřen na oblast regionálního rozvoje pro potřeby nejširší 
veřejnosti i specifických uživatelů. Sběr regionálních dat na 
území Pardubického kraje je zajišťován RRA PK. Informace jsou 
zveřejněny na portálu www.risy.cz/cs/krajske-ris/pardubicky-kraj  
nebo www.risy.cz/cs.  

Internetové stránky RRA PK

Na internetových stránkách www.rrapk.cz naleznete veškeré 
informace o RRA PK. Webové stránky informují o dotačních titu-
lech na úrovni kraje, o národních a evropských dotacích, posky-
tují informace o Asociaci inovačního podnikání ČR, o aktivitách 
agentury v oblasti životního prostředí (spolupráce se společností 
EKO-KOM, Regionální odpadové centrum) nebo poskytují infor-
mace o realizovaných projektech. 

Archivace stránek RRA PK Národní knihovnou ČR

Od listopadu 2010 jsou internetové stránky RRA PK archivovány 
Národní knihovnou České republiky (www.webarchiv.cz).

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 widest possible public as well as for specific users. 
Regional data collection in the Pardubice Region is provided 
by the RDA PR. Information is available on the internet portal 
www.risy.cz/cs/krajske-ris/pardubicky-kraj  or www.risy.cz/cs.  

Website of RDA PR

On the internet websites www.rrapk.cz all information about 
the RDA PR can be found. Websites inform about subsidy titles 
at regional level, national and European subsidies, The 
Association of Innovative Entrepreneurship CR, about agency´s 
activities in the field of environment (cooperation with EKO-
KOM company, Regional Waste Centre) and provide information 
about realized projects.

RDA PR web pages archived by the National library 
of the Czech Republic 

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

SLUŽBY INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU / 
SERVICES WITH INFORMATIVE NATURE

Úvodní stránka webu rrapk.cz
Homepage of the web rrapk.cz
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RRA PK se prostřednictvím členství v České asociaci rozvojových 
agentur (ČARA) účastní jednání a konferencí pořádaných ČARA. 
V rámci své činnosti spolupracuje RRA PK s dalšími agenturami 
podporujícími regionální rozvoj jak na území Pardubického kraje, 
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 Pardubickém 
kraji a v organizaci vzdělávacích akcí a konzultací při přípravě 
projektů na území Pardubického kraje.

RRA PK spolupracuje s Destinační společností Východní Čechy 
za účelem realizace aktivit směřujících k rozvoji Pardubického 
kraje v oblasti cestovního ruchu.

RRA PK je partnerem Celostátní sítě pro venkov – Pardubický kraj.
RRA PK spolupracuje také s Krajskou hospodářskou komorou 
Pardubického kraje.

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

RRA PK rovněž spolupracuje s organizacemi zřizovanými 
Pardubickým krajem v oblasti školství, dopravy a kultury, zdravot-
nictví a sociálních služeb.

The RDA PR is a member of the Czech Association of Development 
Agencies (CADA), and takes part in CADA meetings and confe-
rences organised by CADA. The RDA PR cooperates within its 
activities with other agencies supporting regional development 
in the Pardubice Region as well as in other regions.

The RDA PR cooperates with the Business and Investment 
Development Agency CzechInvest, through its regional office 
in Pardubice. This cooperation is reflected in updating and 
completion of database of commercial real estate register 
in the Pardubice Region, and in organising educational events 
and consultations for the project preparation in the Pardubice 
Region.

The RDA PR cooperates with East Bohemia Destination company 
with the purpose to implement activities aiming at the develop-
ment of the Pardubice Region in tourism.

The RDA PR is a partner of National Rural Network 
– the Pardubice Region.

The RDA PR also cooperates with the Regional Chamber 
of Commerce of the Pardubice Region.

The RDA PR actively cooperates with foreign entities in the 
area of the regional development – The Regional Development 
Agency in Prešov, government region Tübingen and the District 
of Reutlingen in Germany. 

The RDA PR also cooperates with organisations established by 
the Pardubice Region in the fields of education, transport, cultu-
re, health care, and social services.

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