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

jako každoročně jsme i nyní připravi-
li výroční zprávu Regionální rozvojové 
agentury Pardubického kraje (RRA PK) za 
rok 2016. RRA PK pokračovala ve svých 
předchozích aktivitách, které jsou dány 
zaměřením činnosti agentury a vyplýva-
jí z celkové filozofie podpory regionální-
ho rozvoje na území Pardubického kraje. 
Výroční zpráva samotná Vám představí 
nejdůležitější aktivity, kterými se RRA PK 

v uplynulém roce zabývala. 

Nadále vnímáme nutnost realizovat dlouhodobé projekty  
a dlouhodobě tak rozvíjet konkrétní oblasti, do nichž jsou tyto 
projekty zaměřeny. Úspěšně jsme dokončili realizaci projektu 
Systematické badatelské činnosti (SBČ), navazujícího projektu 
jedné z klíčových aktivit projektu BRAVO II Univerzity Pardubice, 
který byl financován z finančních prostředků Pardubického kraje. 
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. 

Nadále RRA PK pokračuje ve spolupráci s kolektivními systé-
my. Partnerské projekty jsou zaměřeny na ekologickou osvětu, 
především na propagaci třídění odpadů, zpětný odběr vyslou-
žilých elektrozařízení a obecně na ekologické chování občanů 
Pardubického kraje. RRA PK společně s Pardubickým krajem  
a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM realizuje 
krajskou komunikační kampaň na podporu třídění odpadů  
v Pardubickém kraji. Obdobná dlouhodobá spolupráce 
nadále pokračuje s dalšími kolektivními systémy ASEKOLEM  
a ELEKTROWINEM, jejichž doménou je zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení. 

V uplynulém roce se RRA PK rovněž věnovala administraci 
mnoha dlouhodobějších projektů. Jedná se o projekty Nemocnic 
Pardubického kraje, a. s. podpořené z ROP a IROP, dále napří-
klad projekt Albertina Žamberk financovaný z Norských fondů. 

As every year, we have now prepared the annual report of the 
Regional Development Agency of the Pardubice Region (herein-
after reffered to as the RDA PR) for the year of 2016. RDA PR has 
continued in its previous activities which are given by the focus 
of the agency´s activity, its contractual obligations and by the 
overall philosophy of regional development support within the 
Pardubice Region. Annual Report itself will introduce the most 
important activities that the RDA PR dealt with in the past year.

We continue to see the need to implement long-term projects 
and to develop specific areas for which these projects are tar-
geted. We have successfully completed the project of Systematic 
Research Activities (SRA), the follow-up project of one of the 
key activities of BRAVO II project of the University of Pardubice, 
which was financed from the funds of the Pardubice region. 
Regional Development Agency, as the project partner, has 
alreadzycoordinated the project activities since 2014. Eight sec-
ondary schools from the Pardubice Region in total took part in 
this project 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.

RDA PR continues to work with collective systems. Partner 
projects are focused on the ecological awareness, within which 
it concentrates its activities on the promotion of waste separa-
tion, take-back of used electronic devices and generally on 
green behaviour of the citizens of the Pardubice Region. RDA 
PR together with the Pardubice region and the authorized 
packaging company EKO-KOM, have carried out the regional 
communication campaign so as to support waste separation 
in the Pardubice Region. Other collection systems (ASEKOL and 
ELEKTROWIN) participate in this project too. These companies 
contributed especially to the take-back of electronic devices.

In the past year RDA PR also administrated longer-term projects. 
One of these projects is for example the project of the Pardubice 
Regional Hospitals, j.s.c. supported by the ROP and IROP, another 
interesting project, which RDA PR administers within Norway 
Grants, is the project of Albertinum Žamberk. 
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Dalšími projekty, které jsou klíčové pro celý kraj, byly projekty 
Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, Hasičského 
záchranné sboru Pardubického kraje, ale také projekty dal-
ších měst obcí a podnikatelských subjektů, který na území 
Pardubického kraje působí.

RRA PK se ve velké míře zabývala také v roce 2016 zpracováním 
projektových žádostí o dotace pro všechny aktéry regionálního 
rozvoje Pardubického kraje. V roce 2016 bylo vypracováno 108 
žádostí o dotaci, a to napříč dostupnými dotačními tituly. Nejvíce 
žádostí bylo podáno v oblasti životního prostředí, desítky žádostí 
jsme v uplynulém roce předložili také do Integrovaného operač-
ního programu, a to do různých specifických (tematický) cílů. 
Nedílnou součást pracovní náplně RRA PK tvoří také příprava 
strategických dokumentů. V roce 2016 jsme zpracovali několik 
plánů rozvoje města a obcí Pardubického kraje a jiných analytic-
kých dokumentů.

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. V rámci bilancování roku 
předchozího jsme v každodenním kontaktu se zástupci měst  
a obcí vycítili silnou potřebu informací z probíhajícího období, 
na rok 2017 tedy připravujeme semináře, které budou navazovat 
na semináře ,,Dotační možnosti pro obce v období 2014–2020‘‘  
z roku 2015, které se setkali s velmi pozitivním ohlasem.

Závěrem bych rád poděkoval Vám všem, kteří se jakkoliv na čin-
nosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje podílíte, 
jste důležitý článek fungování této organizace. 

Děkuji a přeji Vám všem úspěšný rok 2017. 

Ing. Zdenek Křišťál

předseda výkonné rady RRA PK

Other projects that are crucial for the entire region have been 
the projects of Emergency Medical Service of the region, the Fire 
and Rescue Corps of Pardubice region but also projects of other 
towns, villages and enterprises which operate at the Pardubice 
region.

One of the most important parts of the occupational activities  
of RDA PR is ellaboration and processing of project request 
regarding grants and subsidies for all participants of the regional 
development in the region. There were 108 applications for  
a grant drafted throughout the available subsidy titles during 
2016. The biggest part of those regarded environmental issues, 
dozens of them have also been submitted into the Integrated 
Operational Programme as parts of its specific goals.

An integral part RDA PR’s workload is also a preparation of strate-
gic documents. We prepared and processed several plans of city 
and municipal  development and other analytical documents for 
the region of Pardubice in 2016.

Apart from the above mentioned activities RDA PR provides 
consultancy and support in the area of strategic planning, uti-
lization of European funds and other activities connected with 
the regional development. This support is being provided not 
only to RDA PR’s members but also to other towns, vilages, com-
munities and both profitable and non-profitable organizations 
of the region. Being in a daily contact with the repesentatives  
of the city Pardubice and representatives of other towns, we 
have sensed a strong need for information from the ongo-
ing period. It is the reason why we prepare seminars for 2017 
which will follow „Subsidy Opportunities for Municipalities  
in Programming Period 2014 - 2020 ‘’ seminars from 2015 which 
recieved very positive reception.

In conclusion, I would like to thank everybody who has taken any 
part in the activities of the Regional Development Agency of the 
Pardubice region. You are an important link in the functioning  
of the organization.

Thank you and I wish you all a successful year 2017.

Ing. Zdenek Křišťál

Chairman of the RDA PR Executive Board
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE / IDENTIFICATION DATA

RRA PK je zapsána v registru zájmových sdružení právnických 
osob vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje. RRA PK 
byla založena v roce 1999 jako nevládní, nepolitické a nezávislé 
zájmové sdružení právnických osob. Úkolem RRA PK je podpo-
rovat celkový rozvoj Pardubického kraje. K dosažení tohoto cíle 
RRA PK úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména  
s místními samosprávami měst a obcí. Úkolem RRA PK je zastu-
povat zájmy místní správy v regionálních institucích, koordino-
vat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat 
s centrálními orgány státu a s krajskou správou. Zakládajícími 
členy byla největší města Pardubického kraje, Sdružení měst  
a obcí ORLICE a Krajská hospodářská komora Pardubického kraje 
(dříve Regionální hospodářská komora Pardubického kraje).

Nejvyšším orgánem RRA PK je valná hromada, která rozhoduje 
o koncepci činnosti RRA PK a o změně stanov a vykonává další 
činnosti, které patří do její působnosti.

Statutárním orgánem je sedmičlenná výkonná rada, která řídí 
prostřednictvím ředitele činnost RRA PK v období mezi valnými 
hromadami. Výkonná rada rozhoduje o všech záležitostech RRA 
PK, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami 
RRA PK vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady 
nebo jiného orgánu RRA PK. Kontrolním orgánem RRA PK  
je dozorčí rada, 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. RDA PR was established  
in 1999 as a non-governmental, non-political and independent 
association of legal entities, whose task is to support the over-
al development of the Pardubice Region. The task of 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.

RDA PR´s supreme body is the Annual General Meeting, which 
makes decisions  regarding the conception of RDA PR´s activities, 
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 
sessions of the Annual General Meeting. The Executive Board  
is making decisions on all issues of RDA PR which are not 
reserved to the competence of the Annual General Meeting, the 
Supervisory Board or to any other body of RDA PR. The Supervisory 
Board is the RDA PR´s control body supervising the exercise of the 
powers of the Executive Board and 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 rea-
lizaci projektů přispívajících 
ke zvyšování úrovně a kvali-
ty života v Pardubickém kraji  
i ostatních regionech“.

Poslání
RRA PK podporuje rozvoj 
Pardubického kraje a poskytuje 
podporu a poradenství členům  
a dalším subjektům v oblasti 
strategického plánování, dotač-
ních titulů a jiných oblastí, které mají vazbu na regionální rozvoj.
 
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 koordi-
naci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje kraje, 
zlepšování životního prostředí a dosažení stability demo-
kracie, 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 

„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 deve-
lopment of the Pardubice Region 
and provides support and con-
sultation 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;
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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.

•  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 
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

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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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 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 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.

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

REALIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
SELECTION PROCESSES
RRA PK administruje výběrová řízení v rámci dotačních programů 
dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném zně-
ní. V roce 2016 bylo administrováno například:

• výběrové řízení v rámci Operačního programu Životní prostře-
dí pro projekt „Přírodě blízká protipovodňová opatření a opti-
malizace vodního režimu v katastrálním území obce Vendolí“ 
pro obec Vendolí,

•  výběrové řízení v rámci Operačního programu Životní prostře-
dí pro projekt „Rekultivace staré skládky na části p. č. 381 v k. ú. 
Spytovice“ pro obec Zdechovice,

• výběrové řízení v rámci Integrovaného regionálního operační-
ho programu pro projekt „Informační software včetně licence 
pro Vodárenská Svitavy s.r.o.“ pro společnost Vodárenská Svi-
tavy s.r.o.

RDA PR administrates selection processes within subsidy pro-
grammes according to the Code of Public Procurement, No. 
134/2016 Coll. as amended. In 2016 the following selection pro-
cesses were administered:

• Selection process within the Operational Programme 
Environment for the project “Nature – friendly flood control 
and optimization of the water regime in the cadastral munici-
pality Vendolí “for the municipality Vendolí,

• Selection process within the Operational Programme 
Environment for the project “Reclamation of old landfills on 
the part of p. no. 381 k. ú. Spytovice” for the municipality 
Zdechovice,

• Selection process within the Integrated Regional Operational 
Program for the project “Information software including 
licenses for Water Svitavy Ltd.” for the company Svitavy Water 
Ltd.

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, 

RDA PR has large experience with processing, implementa-
tion and management of projects from public, business and 
non-profit sector. RDA PR offers a wide spectrum of project 
related actitivies and consultancy to its clients, partners and 
members in particular:
•  consultancy, formulation and assessment of project intenti-

ons,
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• 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 legis-

lativy.

• search for suitable subsidy programmes and supervision 
over compliance with specific conditions of each operational 
programme,

• applications compilation including obligatory attachments,
• administration and monitoring of projects at the stage of their 

implementation and sustainability,
• processing of basis for public procurement according to the 

legislation currently in force.

OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / AREAS OF RDA PR ACTIVITIES 

Počet zpracovaných žádostí v roce 2016 / Number of processed applications in 2016

Dotační titul / Funding program Počet projektů / Number 
of projects

Celkové výdaje projektů 
[Kč] / Total costs of the 
projects 

Požadovaná výše dotace 
[Kč] / Requested subsidy

IROP 50 1 679 570 892 1 435 746 398

OPŽP 41 637 358 290 167 538 134

Ostatní / Others 17 245 460 080 193 071 214

Celkem / Total 108 2 562 389 262 1 796 355 746

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

V roce 2016 zpracovala RRA PK celkem 108 projektových žádostí 
do programů přeshraniční spolupráce, národních operačních 
programů a státních dotačních titulů. 

Nejvíce žádostí o podporu bylo zpracováno a podáno v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 
jedna a dva. Z celkového počtu 50 podaných žádostí o dotaci 
byla téměř polovina projektů zaměřena na oblast školství a pod-
poru předškolního, základního a středního vzdělání. Zbývající 
projekty byly zaměřeny na oblast zdravotních služeb a zdravotní 
péče, silniční infrastrukturu, dopravní terminály a pěší nemoto-
rovou dopravu. 

Druhým nejvíce využívaným programem v roce 2016 byl 
Operační program životní prostřední. Podáno bylo celkem 41 
žádostí o dotaci, přičemž 34 žádostí bylo zaměřeno na snížení 
energetické náročnosti veřejných budov. Zbývajících 6 projekto-
vých žádostí řešilo studie odtokových poměrů, separaci biologic-
ky rozložitelného odpadu či rekultivaci starých skládek.

In 2016 RDA PR processed a total of 108 project applications  
to Cross-border cooperation, National operational programs  
and state subsidies. 

The most subsidy applications were processed and submitted 
to the IROP. Priority axis one and two. Of those 50 applica-
tions submitted for a grant nearly half of the projects focused  
on education and support for preschool, elementary and sec-
ondary education. The remaining projects targeted the area  
of health services and medical care, road infrastructure, trans-
port terminals and pedestrian non-motorized transport.

The second most used program in 2016 was the Operational 
Program Environment. We were given a total of 41 subsidy appli-
cations, wherein 34 of those were aimed at reducing the ener-
gy consumption of public buildings. The remaining 6 project 
applications dealt with studies of runoff conditions, separation  
of biodegradable waste and reclamation of old landfills.
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Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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Zbývající projektové žádosti z roku 2016 byly podány do dotač-
ních titulů Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Operačního progra-
mu Zaměstnanost a Státního fondu dopravní infrastruktury. Ve 
zmíněném roce se povedlo podat taktéž dvě žádosti o dotaci 
do přeshraničního operačního programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko.

The remaining project applications from 2016 were submit-
ted into subsidy titles of the Ministry of Industry and Trade, 
the Ministry of Agriculture, Employment Operational Program 
and the State Transport Infrastructure Fund. We were also able  
to submitt two applications for a grant to cross-border opera-
tional program INTERREG-A Czech Republic - Poland.
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CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES
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 certifi-
kát ECO – ekologická firma, který 
jí byl udělen ze strany kolektivní-
ho systému ASEKOL. Tímto certi-
fikátem RRA PK navázala na pro-
jekt Zelená firma, do kterého byla 
zapojena v předchozích letech. 
Společnost ASEKOL umožňuje 
zaměstnancům RRA PK pohodl-
ně odevzdávat vysloužilé elekt-
rospotřebiče do sběrného boxu 
umístěného přímo v interiéru 
pracoviště. RRA PK tímto opat-
řením přispívá k zodpovědné-
mu přístupu k životnímu prostředí, zpětnému odběru výrobků  
a třídění odpadů.

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.

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 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 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 
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 charitable 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 print-
ers, which are then recycled. App. 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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Applicant: The Pardubice region
Operational programme: Integrated Regional Operational 
Programme
Priority axis: 2 Improvement of public services and living condi-
tions for residents of regions
Area of support: 2.4 Improving the quality and availability  
of infrastructure for education and lifelong learning
Total costs of the project: 50 046 446,05 CZK incl. VAT
Requested subsidy: 38 426 661,16 CZK incl. VAT
Expected time of implementation: 30. 3. 2016 – 31.12.2018
Status of application: The project is in the evaluation process

The goal of the presented project is to increase quality of current 
education at industrial high school in Letohrad with the focus on 
a separate workplace of this school in Ústecká Street. Such an 
improvement should be achieved through investments into the 
infrastructure of the school. This means removing the obsolete 
building parts (former coal and boiler room) and replacing them 
with new ones. New specialized workshops and classrooms will 
be constructed and used by students studying for tool specialists, 
machinery mechanics or electricians. This should help to solve the 
problem with teaching shifts and minimize the need of afternoon 
lessons. The next goal of this project is to solve out unsatisfactory 
dressing rooms and sanitary facilities for both students and teach-

ers which currently meet neither 
the dimensional nor the hygienic 
standards. Furthermore we want to 
achieve energy savings within the 
specialized classrooms and improve 
the technical equipment of these 
classrooms for tution. Modern class-
rooms and workshops will then 
meet the current trends of electrical 
and mechanical production. After 
reaching the goals of this project, 
students will be able to gain such  
a level of specialized skills and com-
petence which will enable them  
a better involvement within the labor 
market and compliance to its needs. 

Žadatel: Pardubický kraj
Operační program: IROP (Integrovaný regionální operační program)
Prioritní osa: PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek 
života pro obyvatele regionů
Oblast podpory: SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruk-
tury pro vzdělávání a celoživotní učení
Celkové náklady: 50 046 446,05 Kč vč. DPH
Požadovaná dotace: 38 426 661,16 Kč vč. DPH
Doba realizace: 30. 3. 2016 – 31. 12. 2018
Stav žádosti: Projekt je v procesu hodnocení (schváleno formál-
ní i věcné hodnocení)

Cílem předkládaného projektu je zvýšit kvalitu dosavadního vzdě-
lávání na Průmyslové střední škole Letohrad, resp. na odloučeném 
pracovišti Středního odborného učiliště Letohrad na Ústecké ulici, 
a to prostřednictvím investic do infrastruktury učiliště. Cíle projek-
tu bude dosaženo odstraněním dožilých stavebních prvků (bývalá 
kotelna a uhelna) a výstavbou nové části budovy učiliště na jejich 
místě. V přístavbě vzniknou odborné dílny a učebny pro obory 
nástrojař, strojní mechanik, elektrikář, což mimo jiné pomůže vyře-
šit problém se směnováním výuky – dojde k odstranění odpolední 
výuky žáků na dílnách. Dalším cílem projektu je vyřešit nevyho-
vující šatny a sociální zázemí pro žáky i učitele, které nesplňují 
rozměrové a hygienické požadavky, dále dosáhnout energetické 
úspory v odborných učebnách  
a zlepšit vybavení prostor pro 
odbornou výuku. Moderní 
učebny a dílny tak budou 
odpovídat současným tren-
dům v elektro a strojní výro-
bě. Po dosažení těchto cílů 
projektu budou žáci schopni 
získat takové odborné kom-
petence a dovednosti, které 
jim umožní lépe se zapojit na 
pracovní trh a vyhovět jeho 
požadavkům.

PRŮMYSLOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA LETOHRAD – VÝSTAVBA DÍLEN A ODBORNÝCH UČEBEN 
/ INDUSTRIAL HIGH SCHOOL LETOHRAD – CONSTRUCTION OF WORKSHOPS AND SPECIALIZED CLASSROOMS

REALIZOVANÉ PROJEKTY / IMPLEMENTED PROJECTS

Celkový pohled na budovu školy – uhelna
Overall view of school building – coal
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Applicant: Pardubice Regional Hospitals, j.s.c.
Operational programme: Integrated Regional Operational 
Programme
Priority axis: 2 Improvement of public services and living condi-
tions for residents of regions
Area of support: 2.3 Development of infrastructure for provid-
ing health services and health care
Total costs of the project: 77 205 627,00 CZK incl. VAT
Requested subsidy: 65 624 782,95 CZK incl. VAT
Expected time of implementation: 1. 5. 2017 – 31. 12. 2017
Status of application: The project is in the evaluation process

The subject of this project is radiology imaging apparatus for 
the regional hospitals in the Pardubice region. There should be 
31 devices and pieces of apparatus placed at the workplaces in 
Pardubice, Litomyšl, Chrudim, Svitavy and Ústí nad Orlicí.
The main goal of this project is to increase the quality of pro-
vided follow-up care in the whole region through the improved 
imaging technonology for radiology. This would result into an 
improvement of the overall quality health care provided in the 
Pardubice region.

Žadatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Operační program: IROP (Integrovaný regionální operační pro-
gram)
Prioritní osa: PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek 
života pro obyvatele regionů
Oblast podpory: SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování 
zdravotních služeb a péče o zdraví
Celkové náklady: 77 205 627,00 Kč vč. DPH
Požadovaná dotace: 65 624 782,95 Kč vč. DPH
Předpokládaná doba realizace: 1. 5. 2017 – 30. 12. 2017
Stav žádosti: Projekt je v procesu hodnocení (schváleno formál-
ní i věcné hodnocení)

Předmětem projektu jsou zobrazovací techniky RDG přístroje 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (dále jen NPK, a.s.). V rámci 
projektu by mělo být pořízeno celkem 31 přístrojů a zařízení, 
které budou umístěny na pracovištích v Pardubicích, Litomyšli, 
Chrudimi, Svitavách a v Ústí nad Orlicí. 

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu poskytování 
návazné péče v Pardubickém kraji, a to prostřednictvím zobra-

ZOBRAZOVACÍ TECHNIKY RDG PŘÍSTROJE 
/ RADIOLOGY IMAGING APPARATUS

Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací Skiagraphic direct-Digit X-ray machine
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zovací techniky RDG přístrojů NPK, a.s. To v konečném důsledku 
znamená zvýšení kvality poskytování celkové zdravotní péče 
Pardubického kraje. 

Radiologie a zobrazovací metody patří mezi tzv. související čin-
nosti a metody v Koncepci návazné péče a jsou jedním ze základ-
ních a integrujících lékařských oborů. Radiologická oddělení jsou 
nedílnou součástí všech zdravotnických zařízení. Tato oddělení 
zajišťují základní, speciální a v případě potřeby i vysoce specia-
lizovaná vyšetření, diagnostické a terapeutické léčebné výkony. 
Jejich úkolem je mj. poskytování výsledků zobrazovacích metod 
se vztahem k příčině nemoci a udržení zdraví a poskytování kon-
siliární péče. Poskytování zdravotní péče v Pardubickém kraji se 
zkvalitní díky zlepšení nevyhovujících stavů přístrojů a zařízení, 
díky čemuž se např. budou moci provádět i vyšetření, které na 
stávajících přístrojích již nelze realizovat, zjednoduší se přístup  
k obrazovým informacím apod. 

Cílem projektu je tedy zkvalitnění poskytování zdravotní péče  
v Pardubickém kraji ve smyslu zvýšení její efektivity, bezpeč-
nosti a komfortu pacientů i personálu nemocnice při používání 
potřebného přístrojového a technického vybavení a zvýšení 
přesnosti diagnostiky a zjednodušení sdílení jejích závěrů.

Radiology and imaging technology belong among so alled 
„related activities and methods“ within the conception of follow-
up care and one of the basic and integrating medical branches. 
Radiology wards are everpresent parts of any medical facilities. 
These wards secure the basic diagostic and therapeutical heal-
ing tasks as well as the specialized or, in case of a need, even 
highly specialized ones. These tasks are to provide results of 
individual imaging methods in relation to a possibly given 
disease,maintaining health of patients and providing consiliary 
aftercare.

Providing health care in our region will be able to grow in qual-
ity thanks to an improvement of unsatisfactory level of devices 
and apparatus. The change will enable to perform some of the 
more sophisticated examinations which are not possible to be 
performed under the current conditions. It will also simplify the 
acces to the imaged information etc..

An overall goal of this projet is to improve the quality of health 
care provided in the region of Pardubice in order to increase its 
efficiency, safety and comfort of patients and hospital staff hand 
in hand with the increase in accuracy of imaged results and 
simplified sharing. 

ZÁMEK ZDECHOVICE – REVITALIZACE RYBNÍKŮ VELKÝ ZÁMECKÝ A RYBNÍČEK SÁDKA,  
ČÁST II. – RYBNÍK VELKÝ ZÁMECKÝ 
/ CASTLE ZDECHOVICE – POND REVITALIZATION OF THE GREAT CASTLE POND AND PONDS SÁDKA, 
PART II. - THE GREAT CASTLE POND

Applicant: Municipality Zdechovice
Government subsidies: Ministry of Agriculture
Support for measures on small watercourses and small water 
reservoirs
Program 129 90 Support to small rivers and small water stations
Subprogram 129293 Supporting action at ponds and small 
water reservoirs owned by the municipality
Total costs of the project: 2 459 235,36 CZK incl. VAT
Requested subsidy: 1 967 388,29 CZK incl. VAT
Expected time of implementation: 1. 8. 2017 – 30. 11. 2017
Status of application: The project is in the evaluation process

The submitted project of the Big Castle Pond and the trough 
of Morašický stream in the area of the castle park solves clear-
ing of the refrain from the mud layers and overgrowing plants, 

Žadatel: Obec Zdechovice
Státní dotace: Ministerstvo zemědělství ČR
Dotační titul: Podpora opatření na drobných vodních tocích a 
malých vodních nádržích
Program 129 90 Podpora opatření na drobných vodních tocích a 
malých vodních nádražích
Podprogram 129 293 Podpora opatření na rybnících a malých 
vodních nádržích ve vlastnictví obcí
Celkové náklady: 2 459 235,36 Kč vč. DPH
Požadovaná výše dotace: 1 967 388,29 Kč vč. DPH
Doba realizace: 1. 8. 2017 – 30. 11. 2017
Stav žádosti: Projekt je v procesu hodnocení

Předkládaná akce stávajícího Velkého zámeckého rybníka  
a koryta Morašického potoka v zámeckém parku, řeší vyčištění 
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zdrže od nánosů a porostů, opravu a dotěsnění současné hráze, 
výstavbu nového sdruženého funkčního objektu a úpravu břehů. 
Pod rybníčkem bude vyčištěno přítokové koryto potoka od 
naplavenin až k okraji zámeckého parku. Způsob a účel využití 
území se oproti současnému stavu nemění (akumulace vody).
Zájmové území se nachází v zámeckém parku, v zastavěném 
území (intravilánu) obce Zdechovice. Předmětný rybník je  
v užívání obce Zdechovice a nachází se v povodí Morašického 
potoka. Koryto Morašického rybníka je významným krajinným 
prvkem. Přítokové koryto k rybníku je plně kapacitní, bez-
pečnostní přeliv rybníka je plně kapacitní. Rybník ležící na 
Morašickém potoce (číslo hydrologického pořadí 1-03-04-0750, 
říční km 4,00) je průtočný. Zdrž je z části zanesena splaveninami, 
vypouštěcí zařízení je nefunkční, v havarijním stavu. Ve zdrži  
a na březích je nános splavenin s porostem divokých travin  
a náletu dřevin. V havarijním stavu je betonový propustek, 
který bude odstraněn a vybuduje se sdružený funkční objekt.  
V současné době je rybníček vypuštěn, chybí zde veškerá funkční 
zařízení a neslouží svému účelu. Koryto potoka ani zdrž a funkční 
objekt rybníčka nejsou určeny pro přístup veřejnosti. Přechod 
po hrázi je bezbariérový. Z hlediska zabezpečení bezbariérového 
užívání veřejnosti je řešen pouze přístup na hráz rybníka. 
Dotčené pozemky jsou druhu vodní plocha se způsobem využití 
jako koryto vodního toku a rybník. Místem stavby bude stávající 
rybník Velký zámecký, v současnosti nefunkční, a koryto pro-
tékajícího Morašického potoka. Rybníček je ve vlastnictví obce 
Zdechovice a Morašický potok je ve správě Lesů ČR s.p., Hradec 
Králové (viz výpisy a snímky z map z KN přiložené k žádosti  
o podporu).
Obnova funkce rybníka přispěje k zadržení vody v území. 
Navržený způsob řešení sleduje zlepšení životního prostředí 
a bude mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí. 
Vybudovaný betonový sdružený funkční objekt bude sloužit  
k regulaci hladiny vody v rybníku, k jeho vypuštění a pro převá-
dění povodňových průtoků přes hrázové těleso. Obnova funkce 
stávajícího vypuštěného rybníku v zámeckém parku spočívá  
v akumulaci vody a ve vytvoření podmínek pro rozvoj vodní 
fauny a flóry a ke zlepšení mikroklimatu v území. Svým význa-
mem přispěje obnova rybníku k celkovému utváření obnovené-
ho zámeckého parku ve Zdechovicích, který je využíván širokou 
veřejností.
Akce (rekonstrukce, oprava a odbahnění rybníku) bude realizo-
vána za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině za 
současného zlepšení technického stavu a navrácení základních 
a vodohospodářských funkcí. Významný bude také krajinotvorný 
přínos.

repairing and final sealing of the dam, building of a new unified 
functional building and adjustments of river banks.
The area of interest is located in the castle park within the 
administrative territory of municipality Zdechovice. The sub-
jected pond is being used by the municipality Zdechovice and it 
is placed within the basin of Morašovický stream. The trough of 
this stream is an important landscape. The influx trough is fully 
capacitive as well as the pond overflow is. Morašovický stream 
flows directly through the pond which makes it a flowing one.
The refrain is partially clogged with floodplains, draining device 
is out of order close to disrepair. There are layers of floodplains 
in the refrain and on the river banks together with overgrowing 
wild grass and a raid of wild wood. The concrete calvert is close 
to disrepair too. It should be removed and replaced by an unified 
functional building. The pond is currently drained, functional 
machinery missing and it can not serve its purpose.
Neither the trough of the stream nor the refrain and the func-
tional building are currently available for the public access. The 
transfer over the dam is without barriers but limitless usage and 
non-barrier acces are only sorted out for area of the dam.
Affected land regards water area used as a stream and a pond. 
The location of the construction is the Big Castle Pond (currently 
nonfunctional) and the trough of Morašovický stream. The pond 
is a property of municipality Zdechovice and the stream is under 
the management of „The Woods of the Czech Republic“ Hradec 
Králové (see notes and pictures of the maps attached to the 
funding request).
The renewal of the pond functioning will help to hold water 
within the area. The suggested way of execution aims for an 
improvement of environment and will have clearly a positive 
effect towards reaching such a goal. The new concrete unified 
functional building will serve for a regulation of water level in 
the pond, its draining and for the conversion of flood flows over 
the body of the dam.
The renewal of the currently drained pond in the castle park 
consists in accumulating water and creating ideal circumstances 
for the development of water flora and fauna and improving the 
microclimate of the area. The importance of this renewal will 
contribute to the complete formation of the new castle park in 
Zdechovice which is used bz wide public.
The whole project will be realized in order to strengthen the 
retention and accumulation of water in the area an improve the 
technical situation at the same time which will enable the return 
of the basic water management functions. The landscaping 
effect is also very considerable.  
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MODERNIZACE SILNICE II/315 HRÁDEK – PRŮTAH  
/ MODERNIZATION OF THE ROAD II/315 HRADEK – PRUTAH

Applicant: The Pardubice region
Operational programme: Integrated Regional Operational 
Programme
Priority axis: 1 Competitive, affordable and secure regions
Area of support: 1.1 Increase of Regional mobility through a 
modernization and development of networks of regional road 
infrastructure related to the TEN-T 
Total costs of the project: 81 894 365,27 CZK incl. VAT
Requested subsidy: 66 690 214,26 CZK incl. VAT
Expected time of implementation: 3.6.2014 – 31.8.2018
Status of application: Co – funding of the project approved, 
realization ongoing

The main goal of this project is development and increase  
in quality of transport infrastructure in the region of Pardubice. 
A part of this project is a modernisation of the road II/315  

Operační program: IROP (Integrovaný regionální operační pro-
gram)
Prioritní osa: PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 
regiony
Oblast podpory: SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednic-
tvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury 
navazující na síť TEN-T
Celkové náklady: 81 894 365,27 Kč vč. DPH
Požadovaná dotace: 66 690 214,26 Kč vč. DPH
Doba realizace: 3.6.2014 – 31.8.2018
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování – probíhá 
realizace

Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění dopravní infra-
struktury v Pardubickém kraji. V rámci projektu je realizována 
modernizace silnice II/315 v úseku procházejícím z velké části 

Silnice II/315 Hrádek- průtah před realizací The road II/3156 Hradek - prutah before realization



Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 201622

intravilánem obce Hrádek o celkové délce 1 705 m. Sledovaný 
úsek je součástí Prioritní regionální silniční sítě Pardubického 
kraje dle IROP (úsek od křižovatky s II/317 ke křižovatce s I/14). 
Kompletní rekonstrukce silnice (vč. výměny konstrukce vozov-
ky, modernizace mostu, výstavby nové dešťové kanalizace) 
přispěje ke zkvalitnění dopravní infrastruktury v Pardubickém 
kraji, včetně napojení regionu na síť TEN-T. V důsledku toho 
dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a jeho atrak-
tivity pro investory, návštěvníky i obyvatele. Uvedení silnice do 
normového stavu zvýší komfort cestování i bezpečnost silnič-
ního provozu, která by měla vést rovněž ke snížení nehodovosti  
v předmětném úseku. Se zlepšením plynulosti dopravy se před-
pokládá snížení hlučnosti, prašnosti a exhalací z dopravy, dílčím 
cílem je tedy i eliminace nepříznivých vlivů dopravy na životní 
prostředí a obyvatele.

at a section which goes largely through the intravillan of the 
municipality Hrádek. The total length of this section is 1.705 
m. The monitored section is a part of „The Prioritized Road 
Network of Pardubice Region“ according to IROP (section from 
the crossing with II/317 to the crossing with I/14). The complete 
reconstruction (including a replacement of road construction, 
modernisation of the bridge, construction of new rain sewerege) 
will help to improve the transport infrastructure of the region 
including the connection of the region to T-ENT network. This 
will result into an improvement of competitivenes of the region 
and its attractiveness for investors,visitors and residents. Getting 
the road into a standard status will increase both the comfort of 
travelling and the traffic safety which should lead to a decreasing 
number of road accidents along the given section.

Improved fluency of traffic shall bring decreasing noise levels, 
dust levels and traffic exhalation levels. Elimination of adverse 
traffic effects on environment and people is a partial goal too. 

Silnice II/315 Hrádek- průtah po realizaci  / The road II/315 Hradek - prutah after realization
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DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI 
/ COMPLETION OF THE KINDERGARTEN ZA FONTANOU IN PRELOUC

Applicant: Town Přelouč
Operational programme: Integrated Regional Operational 
Programme
Priority axis: 2 Improvement of public services and living condi-
tions for residents of regions
Area of support: 2.4 Improving the quality and availability  
of infrastructure for education and lifelong learning
Total costs of the project: 27 996 372,40 CZK incl. VAT
Requested subsidy: 19 806 525,51 CZK incl. VAT
Expected time of implementation: 14. 4. 2016 – 31. 5. 2018
Status of application: Co – funding of the project approved, 
realization ongoing

The main goal of this project is to enlarge the capacity of the 
kindergarten „Za Fontánou“ in Přelouč so it could satisfy the 
demand of parents for pre-school care about their children and 
enable pre-school education for all children from Přelouč and 
surroundings including those 2 year old. Realization of this pro-
ject will increase the capacity of the kindergarten by 45 children 
from the original 52 to 97 places. The project will also create new 
job opportunities.

The goal will be achieved through an anex to the current school 
building which will provide space for two new classrooms. Such 
an extension will create more room and increase the capac-
ity of the kindergarten. There will be construction works real-
ized and interior equipment bought as a part of the project. 
Planned adjustments of a large area in front of the kindergarten 
will enable children much better ways of spending time out-
doors. Increased capacity of the facilities will enable acceptance  
of children with health handicaps who will benefit from the 
non-barrirer concept of the new building which will make their 
integration into classes much easier. This project also aims to 
help parents of children under 3 years of age – these parents will 
be given the opportunity to leave their children at the custody 
of the kindergarten and engage faster with the labor market.

Žadatel: Město Přelouč
Operační program: IROP (Integrovaný regionální operační pro-
gram)
Prioritní osa: PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek 
života pro obyvatele regionů
Oblast podpory: SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruk-
tury pro vzdělávání a celoživotní učení
Celkové náklady: 27 996 372,40 Kč vč. DPH
Požadovaná dotace: 19 806 525,51 Kč vč. DPH
Doba realizace: 14. 4. 2015 – 31. 5. 2018
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování – probíhá 
realizace

Hlavním cílem projektu je rozšířit kapacitu Mateřské školy  
Za Fontánou v Přelouči tak, aby mohla uspokojit poptávku 
rodičů po umístění dětí a zajistit dostupnost předškolního 
vzdělávání pro všechny děti z města Přelouč a okolí, včetně 
dětí dvouletých. Realizací projektu dojde k rozšíření kapacity 
mateřské školy o 45 dětí a její navýšení z původních 52 na  
97 míst. Projektem budou také vytvořena nová pracovní místa. 

Cíle bude dosaženo postavením přístavby k původní budově 
MŠ, kde vzniknou dvě nové třídy. Dostavbou tak vznikne nový 
prostor pro rozšíření mateřské školy a pro zvýšení její kapacity. 
V rámci projektu budou realizovány stavební úpravy a pořízeno 
vybavení interiéru mateřské školy. Vzhledem k úpravě velké-
ho pozemku před MŠ bude dětem umožněno kvalitní vyžití  

Budova Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči – pohled zepředu
Kindergarten Za Fontanou in Prelouc – front view
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ve venkovním prostředí. Vyšší kapacita MŠ umožní přijímání 
dětí se zdravotním postižením, které budou díky bezbariéro-
vému konceptu nové budovy integrovány do běžných tříd. 
Předkládaný projekt zároveň pomáhá rodičům dětí mladších  
3 let – tito rodiče mají možnost dát dítě do MŠ již od 2 let a zapo-
jit se tak rychleji zpět na pracovní trh.

PŘESTUPNÍ TERMINÁL SVITAVY NÁDRAŽÍ 
/ TRANSFER TERMINAL STATION SVITAVY

Applicant: Town Svitavy
Operational programme: Integrated Regional Operational 
Programme
Priority axis: 1 Competitive, affordable and secure regions
Area of support: 1.1 Increase of Regional mobility through 
modernization and development of networks of regional road 
infrastructure related to the TEN-T 
Total costs of the project: 49 466 092,17 CZK incl. VAT
Requested subsidy: 42 046 178,34 CZK incl. VAT
Expected time of implementation: 5. 4. 2016 – 30. 11. 2018
Status of application: Co – funding of the project approved, 
realization ongoing

The goal of this project is to increase the level of utilization  
of public transport in and at the town of Svitavy, integration  
of bus and railway lines in Svitavy, increase of the road traf-
fic safety, enlargement of infrastructure for parking cars and 
bicycles in Svitavy and improvement of conditions for public 
transport suppliers.

Žadatel: Město Svitavy
Operační program: IROP (Integrovaný regionální operační pro-
gram)
Prioritní osa: PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné 
regiony
Oblast podpory: SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem 
dopravy
Celkové náklady: 49 466 092,17 Kč vč. DPH
Požadovaná dotace: 42 046 178,34 Kč vč. DPH
Doba realizace: 5. 4. 2016 – 30. 11. 2018
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování – probíhá 
realizace

Cílem projektu je zvýšení míry využití veřejné dopravy ve 
Svitavách a okolí, tedy modernizace infrastruktury pro provozo-
vání hromadné dopravy ve Svitavách, integrace autobusové a 
železniční dopravy ve Svitavách, zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu ve Svitavách, rozšíření infrastruktury pro parkování 
automobilů a jízdních kol ve Svitavách, zkvalitnění podmínek 
pro provozovatele veřejné dopravy. 

Projekt zajišťuje kvalitní standard dopravní obslužnosti v okolí 
města Svitavy integrací autobusové a železniční dopravy šetrné 
k životnímu prostředí. 

Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění dopravní infra-
struktury v Pardubickém kraji. 

Nově vybudovaný terminál má usnadnit přestup mezi různými 
typy dopravy a rovněž usnadnit přístup cestujících využívajících 
individuální dopravu (motorovou či nemotorovou) k veřejné 
hromadné dopravě. 

Výstavbou nového přestupního terminálu dojde ke kvalitnější-
Místo realizace terminálu ve Svitavách
Place of implementation of the terminal in Svitavy
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PBPO A OPTIMALIZACE VODNÍHO REŽIMU V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ OBCE VENDOLÍ 
/ NATURE-FRIENDLY FLOOD PROTECTION MEASURES AND OPTIMIZATION OF THE WATER REGIME  
IN THE CADASTRAL ZONING OF THE MUNICIPALITY OF VENDOLÍ

Applicant: Municipality Vendolí
Operational programme: Operational Programme Environment
Priority axis: 1 Improving water quality and reducing flood risks
Area of support: 1.1 To support flood prevention measures
Total costs of the project: 1 542 220,02 CZK incl. VAT
Requested subsidy: 1 310 887,01 CZK incl. VAT
Expected time of implementation: 1. 1. 2017 – 31. 1. 2018
Status of application: Co – funding of the project approved, 
realization ongoing

The matter of the submitted project was to ellaborate a feasibil-
ity study which would help to suggest measures regarding the 
solution of the state of affairs given witin the area. This feasibility 
study has resulted into concrete drafts and proposals which shall 
serve as background papers for further realization of the chosen 
flood protection measures including the environment friendly 
flood protection measures in the given area. The area of interest 
covers the cadastral zoning of municipality Vendolí (779989) 
with a possible minor overlap (at its lower end) into a neighbour-
ing cadastral territory of municipality Hradec nad Svitavou.

The project ensures a quality standard of transport accessibil-
ity in and around the town of Svitavy through the integration  
of environment friendly bus and railway transport lines. The 
main goal of the project is development and increase of qual-
ity of transport infrastructure in the region. The newly built 
terminal shall make the transfer between the two kinds of trans-
port easier. This should also apply for the access of passengers 
using individual means of transport (both motorized and non-
motorized) together with public transport. The construction  
of the new transfer terminal will enable a more quality connec-
tion among the towns and villages on route via Svitavy. It will 
also increase the competitiveness of the region and its atractive-
ness for investors, visitors and residents. The project will result 
into an improvement of transport infrastructure and revitaliza-
tion of public areas in the town and will lead to a higher standard 
of transport accessability in and around Svitavy.

Žadatel: Obec Vendolí
Operační program: OPŽP (Operační program Životní prostředí)
Prioritní osa: PO 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika 
povodní
Oblast podpory: SC 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová 
opatření
Celkové náklady: 1 542 220,02 Kč vč. DPH
Požadovaná dotace: 1 310 887,01 Kč vč. DPH
Žádost podána: 27. 5. 2016
Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 1. 2018
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování – probíhá 
realizace

Předmětem předkládaného projektu bylo zpracování studie 
proveditelnosti, která navrhla opatření pro řešení daného stavu 
v území. Výstupem studie proveditelnosti jsou konkrétní návrhy, 
jako podklady pro následnou realizaci vybraných protipovodňo-
vých opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opat-
ření v konkrétním území. Toto zájmové území zahrnuje k.ú. obce 
Vendolí (779989) s případným drobným účelovým přesahem na 
spodním okraji do sousedního k.ú. Hradec nad Svitavou.

mu propojení obcí a měst na trase vedoucí přes město Svitavy  
a ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu a také jeho atraktivi-
ty pro investory, návštěvníky i obyvatele. 

Projekt bude mít za následek zlepšení dopravní infrastruktury  
a revitalizaci veřejného prostoru ve městě a povede ke zkvalitně-
ní standardu dopravní obslužnosti v okolí Svitav.
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE OBCE KLADNO 
/ LOCAL ROAD OF VILLAGE KLADNO

Applicant: Municipality Kladno
Government subsidies: The Ministry for Regional Development 
- Renewal Program and the Rural Development
Grant Title: Support of the renewal of local roads
Total costs of the project: 726 765 CZK incl. VAT
Requested subsidy: 296 106 CZK incl. VAT
Expected time of implementation: 8-10/2016
Status of application: Co -funding of the project approved

There has been a repair of local roads with damaged bitumi-
nous surface as a part of a project supported by the Ministry  
of Regional Development. Dominant damage was caused by 
cracks and potholes, some parts showed visible abrasion of the 
surface. This was fixed through a series of local repairs. Alluvial soil 
was removed from the road and its sides. Crushed edges, cracks 
and potholes were digged out and strengthened. Bigger dis-
parities were milled level, holes were leveled with coated aggre-
gates. The damaged bituminous surface has been penetrated  
by infiltration spraying and subsequently, after the depositoin of 
a levelling layer, a connective bituminous coating was applied. 
Soil and aggregates which were taken off were used for strength-
ening and levelling of road edges. New asphalt layer was applied 
too. The total area of repairs covered cca 1293 m2 with the length 
of repaired local roads reaching 383 m. The project has resulted 
into improved conditions for drivers. It has also stopped further 
deterioration of the road with its subsequent damage for private 
property of citizens. This campaign is in accordance with the 
plan of development of the village.

Žadatel: Obec Kladno
Státní dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj – Program obnovy 
a rozvoje venkova
Dotační titul: Podpora obnovy místních komunikací
Celkové náklady: 726 765 Kč vč. DPH
Obdržená dotace: 296 106 Kč vč. DPH
Doba realizace: 8-10/2016
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování

V rámci projektu podpořeného z MMR došlo k opravě míst-
ních komunikací s narušeným živičným povrchem vozovky. 
Převažujícím poškozením byly trhliny a výtluky, v některých čás-
tech byla patrná eroze povrchu. Akce proběhla formou lokálních 
oprav, z vozovky a krajnic byla odstraněna naplavená zemina; 
vydrcené kraje, trhliny a výtluky byly odkopány a zpevněny. 
Větší nerovnosti byly odfrézovány a propadliny vyrovnány pod-
kladem z obalovaného kameniva. Poškozený živičný povrch byl 
penetrován infiltračním postřikem a následně po uložení vyrov-
návací vrstvy aplikován živičný spojovací postřik. Byla položena 
asfaltová vrstva, odtěžené zeminy a kamenivo byly použity ke 

zpevnění a dorovnání krajnic. Celková opravovaná plocha byla 
cca 1293 m2, délka opravovaných místních komunikací v rámci 
akce celkem 383 m. V důsledku projektu došlo ke zlepšení stavu 
a sjízdnosti komunikací v obci a bylo zabráněno dalšímu zhor-
šování stavu a z něho vyplývajícím škodám na majetku obce  
a občanů. Akce je v souladu s platným Programem rozvoje obce.

Místní komunikace obce Kladno po realizaci
Local road of village Kladno after realization

Místní komunikace obce Kladno před realizací
Local road of village Kladno before realization
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KOMPLEXNÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY MĚSTA 
LANŠKROUNA / COMPREHENSIVE MEASURES FOR REDUCTION OF ENERGY CONSUMPTION  
OF LIGHTING SYSTEM OF LANŠKROUN

Applicant: Town Lanškroun
Government subsidies: The Ministry of Industry and Trade – 
EFFECT Program 
Activity: B.1 - Measures for reduction of energy consumption of 
public lighting
Total costs of the project: 3 508 367 CZK incl. VAT
Requested subsidy: 1 011 163 CZK incl. VAT
Expected time of implementation: 10-11/2016
Status of application: Co – funding of the project approved, 
realization ongoing

This project solves an exchange of 209 pieces of light fittings 
attached to switching points RVO Dvorská, RVO Kollárova and 
RVO Nádražní. This part of Lanškroun had been using the oldest 
light fittings. That’s why it was chosen by the applicant for the 
reconstruction. Lights in the mentioned areas were mainly using 
high-pressure sodium valves. Major part of these lights showed 
considerable pollution and damaged diffusors. This has often low-
ered the efficiency of the lights down to 50% of their performance 
which has harmfully effected the whole system of public lighting. 
The above mentioned reasons caused the fact that the lighting 
system hadn’t been able to meet even the old standars for public 
lighting. Some of the street lights were completely missing their 
covers, some were in such conditions that it wasn’t even possible 
to clean them. The construction elements of the lighting system 
are in relatively good conditions. Due to this reason the project 
hasn’t asked for their replacement. Lights are placed on pillars 
with sufficient spacing. That’s why it wasn’t necessary to either add 
any other light spots or change the spacing. All the new and nov-
ice LED lamps which were istalled during the previous years were 
preserved. The newly chosen lamps are using a conventional light 
source, high-pressure sodium valves with inductive preemtive cir-
cuit. The replacement of light fittings has resulted into a decrease 
of the average input power of the system from 33,22 kWto 10,10 
kW. Realization of the proposed variant should bring energy sav-
ings of 68,68%. This could be achieved only under the condition of 
strict compliance to the technical specifications and parameters of 
lamps and through professional assembly  following procedures 
given by a producer as well as ČSN standards. At the same time, 
the realization of this project will bring 2/3 reduction of CO2, CO, 
NOX and SO2 emissions and rigid polluting substances.

Žadatel: Město Lanškroun
Státní dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu – program 
EFEKT
Aktivita: B.1 - Opatření ke snížení energetické náročnosti veřej-
ného osvětlení (VO)
Celkové náklady: 3 508 367 Kč vč. DPH
Obdržená dotace: 1 011 163 Kč vč. DPH
Doba realizace: 10-11/2016
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování – probíhá 
realizace

Projekt řeší výměnu celkem 209 svítidel veřejného osvětlení 
připojených na spínací body RVO Dvorská, RVO Kollárova a RVO 
Nádražní. V těchto částech VO byla v rámci města Lanškrouna 
použita nejstarší svítidla, proto byla žadatelem právě tato oblast 
zvolena pro rekonstrukci. Až na výjimky byla svítidla osazena 
vysokotlakou sodíkovou výbojkou. Velká část z nich vykazovala 
značné znečištění a poškození difuzoru. Účinnost svítidel tak byla 
snížena mnohdy až na 50 %, což mělo neblahý vliv na efektivitu 
celé soustavy VO. Z výše zmíněných důvodů osvětlovací sousta-
va nesplňovala ani dnes již neplatné normy pro VO. Na některých 
svítidlech zcela chyběly kryty, nebo byly v takovém stavu, že je 
již ani nebylo možné vyčistit. Konstrukční prvky soustavy VO jsou  
v relativně dobrém stavu, a proto nebyla v rámci projektu navr-
žena jejich výměna. Svítidla jsou umístěna na sloupech s ade-
kvátními rozestupy, nebylo tedy potřeba doplňovat další světel-
né body ani upravovat jejich rozestupy. Zachována zůstala také 
všechna zánovní LED svítidla instalovaná v předešlých letech. 
Vybraná nová svítidla využívají konvenčního světelného zdroje 
– vysokotlakých sodíkových výbojek s induktivním předřadným 
obvodem. Umístěním nových svítidel došlo ke snížení středního 
příkonu soustavy VO z 33,22 kW na 10,10 kW. Po realizaci navrže-
né varianty by mělo dojít k úspoře 68,68 % energie. Podmínkou 
takto vysoké úspory a celkové proveditelnosti projektu bylo 
dodržení technické specifikace a parametrů svítidel a rovněž 
odborná montáž dle postupu výrobce a platných ČSN. Zároveň 
realizací akce dojde k cca 2/3 úspoře emisí CO2, CO, NOx, SO2  
a tuhých znečišťujících látek oproti současnému stavu.
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PROJEKTY MZ50 
/ PROJECTS OF THE MINISTRY OF HEALTH 50

Applicant: The Pardubice region
Government subsidies: The Ministry of Health 
Total costs of the 11 projects: 72 140 021,91 CZK incl. VAT
Requested subsidy: 42 472 526,28 CZK incl. VAT
Own resources: 29 667 495,63 CZK incl. VAT

PŘÍKLADY PROJEKTŮ MZ50

Pardubice Regional Holspitals, j.s.c. - site Pardubice, build-
ind number 2, reconstruction of the surgical ward, EDS: 
235D214002704

The subject of this investment was to realize construction work 
which would enable the placement of children surgical ward into 
the building nr. 2 within the hospital grounds. This will result into 
an organic interconnection of the children surgical ward (both 
beds and ER) with the central operating theatres which will cre-
ate one functional unit and help to improve the functionality 
of emergeny service. Realization of this intent will also enable  
a direct covered non-barrier connection to Radiology ward.

Total costs of the project: 7 874 576,01 CZK incl. VAT
Granted Subsidy: 5 222 762,10 CZK incl. VAT
Own Resources: 2 648 813,91 CZK incl. VAT
Realization of the Project: 9. 6. 2016 – 31. 10. 2016

Žadatel: Pardubický kraj 
Státní dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Celkové náklady 11ti projektů: 72 140 021,91 Kč vč. DPH
Obdržená dotace: 42 472 526,28 Kč vč. DPH
(Vlastní zdroje: 29 667 495,63 Kč vč. DPH)

PŘÍKLADY PROJEKTŮ MZ50

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Pardubická nemocnice, 
budova č. 2, rekonstrukce chirurgie; EDS: 235D214002704

Předmětem investiční akce je/bylo realizování stavebních úprav, 
které umožní umístění provozu oddělení dětské chirurgie do 
budovy č. 2 v areálu nemocnice. Dojde k organickému spojení 
oddělení dětské chirurgie (lůžka i ambulance) s centrálními 
operačními sály do jednoho funkčního celku i pro zabezpečení 
provozu ústavní pohotovostní služby. Realizace záměru rovněž 
umožní přímé bezbariérové kryté napojení na centrální radiodi-
agnostické oddělení nemocnice.

Celkové náklady projektu: 7 874 576,01,- Kč vč. DPH
Obdržená dotace: 5 225 762,10,- Kč vč. DPH
(Vlastní zdroje: 2 648 813,91,- Kč vč. DPH)
Realizace projektu: 9. 6. 2016 – 31. 10. 2016

Chirurgické oddělení po realizaci
Surgical ward after realization
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Pardubice Regional Hospitals, j.s.c. – site Pardubice, eleva-
tors of ENT and Internal ward, EDS: 235D214002708

The goal of this project was to renew functioning of an fright 
elevator in the building nr.28 and a renewal of an elevator for 
transport of people, patients on beds and material in the build-
ing nr.6. The reasons for this action were unsatisfactory technical 
conditions of both lifts.

Total Costs of the Project: 4 544 672,25 CZK incl. VAT
Granted Subsidy: 2 516 800 CZK incl. VAT
Own Resources: 2 027 872,25 CZK incl. VAT
Realization of the Project: 4. 5. 2016 – 30. 9. 2016

Pardubice Regional Hospitals, j.s.c. – site Litomyšl, con-
struction work regarding the long-term sickness ward, 
EDS:235D214002711

The reason of this investment was a need of a reconstruction  
of sanitary facilities, renewal of floor coverings, adjustments  
of sink and basin connection in order to fit in new furniture, 
adjustment of central heating, construction of stacked ceiling 
and assembly of 4 sliding doors.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubická nemocnice, 
výtahy ORL a interna; EDS: 235D214002708
Cílem akce je/bylo obnova 1 ks nákladního výtahu umístěného v 
budově č. 28 a obnova výtahu pro přepravu osob, pacientů na lůžku 
a materiálu v budově č.6. Důvodem obměny je nevyhovující tech-
nický stav obou výtahů. Výchozí hodnota 2 ks, cílová hodnota 2 ks.

Celkové náklady projekt: 4 544 672,25 Kč vč. DPH
Obdržená dotace: 2 516 800,- Kč vč. DPH
(Vlastní zdroje: 2 027 872,25,- Kč vč. DPH)
Realizace projektu: 04.05.2016 – 30.09.201

Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Litomyšlská nemocni-
ce, úpravy pro přemístění LDN; EDS: 235D214002711

Předmětem investiční akce je rekonstrukce sociálních zařízení, 
obnova podlahových krytin, úprava připojení dřezů a umyva-
del v návaznosti na nový nábytek, úprava rozvodů ústředního 
topení a zhotovení skládaného podhledu a dodávka a montáž  
4 posuvných dveří do oddělení ze schodiště.

výtah / lift
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Total Costs of the Project: 8 437 808,51 CZK incl. VAT
Granted Subsidy:1 797 999,58 CZK incl. VAT
Own Resources: 6 639 808,93 incl. VAT
Realization of the Project: 8. 6. 2016 – 6. 10. 2016

Long Term Sickness Hospital in Rybitví – reconstruction  
of electrical wiring (phase 1), EDS:235D214002705

The goal of this investment is to replace the unsatisfactory elec-
trical wiring wich is in disrepair. This reconstruction is necessary 
for maintaining the medical service for cca 120 beds (e.g. Electric 
beds for patients, electric oxygenerators, electric blowers, EKG 
devices, computers etc.). It was absolutely essential to acquire  
a backup power unit necessary for eventual evacuation from 
the higher floors of thebuilding.

Total Costs of the Project: 8 532 519,85 CZK incl. VAT
Granted Subsidy: 6 565 367,77 CZK incl. VAT
Own Resources: 1 876 152,08 CZK incl. VAT
Realization of the Project: 16. 5. 2016 – 17. 10. 2016

Celkové náklady projekt: 8 437 808,51,- Kč vč. DPH
Obdržená dotace: 1 797 999,58,- Kč vč. DPH
(Vlastní zdroje:6 639 808,93,- Kč vč. DPH)
Realizace projektu: 8. 6. 2016 – 6. 10. 2016

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví – rekonstrukce 
elektroinstalace I. etapa; EDS: 235D214002705

Předmětem investiční akce je úprava nevyhovující elektroin-
stalace, havarijní stav. Rekonstrukce je nezbytná pro zachování 
zdravotnického provozu cca 120 lůžek např. elektrická lůžka 
pacientů, elektrické oxygenerátory, elektrické odsávačky, EKG 
přístroje, PC atd. Doplnění záložní zdroj energie, jehož nezbyt-
nost by se projevila zejména při případné evakuaci z pater budov 
a výtahy by byly nefunkční.

Celkové náklady projekt: 8 532 519,85,- Kč vč. DPH
Obdržená dotace: 6 656 367,77,- Kč vč. DPH
(Vlastní zdroje: 1 876 152,08,- Kč vč. DPH)
Realizace projektu: 16. 5. 2016 – 17.10. 2016

 Rekonstrukce elektroinstalace Reconstruction of electrical wiring
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Pardubice Regional Hospitals, j.s.c. – site Ústí nad Orlicí – 
internal construction work at the Internal and Neurology 
ward, EDS: 235D214002709

This investment targeted a reconstruction and adjustments  
of sanitary facilities in the hospital building. This should include 
the replacement of unsatisfactory core part of sewerege and 
water convey. The current status of these parts is close to dis-
repair and requires a lot of maintenance. This has a negative 
impact on the level of heat loss and may bring negative effects 
to the wards within the building. Simultaneous reconstruction 
of air conditioning and wiring will be performed as well. The cur-
rent status of sanitary facilities doesn’t meet the requirements 
of people with physical handicaps and the reconstruction is 
going to change it. Furthermore there wil be doors at hallways 
and waiting rooms replaced and new fireproof doors will be 
installed at staircases. This adjustment will significantly improve 
accessibility for patients with mobility difficulties. There will be a 
small vestibule built in the entrance hall right next to the main 
door. Floor coverings in hallways and waiting rooms will also be 
changed.

Total Costs of the Project: 3 336 570 CZK incl. VAT
Granted Subsidy: 1 942 000 CZK incl. VAT
Own Resources: 1 394 570 CZK incl. VAT
Realization of the Project: 20. 5. 2016 – 3.10. 2016 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Orlickoústecká nemoc-
nice, vnitřní úpravy pavilonu interny a neurologie; EDS: 
235D214002709

Předmětem investiční akce je rekonstrukce rekonstrukci a úpra-
vě pacientských sociálních zařízení v objektu, při nichž budou 
vyměněny nevyhovující páteřní rozvody kanalizace, TUV a vody. 
Současný technický stav rozvodů je na hranici životnosti a vyža-
duje časté zásahy údržby, což má ve svých důsledcích vliv na 
velikost tepelných ztrát a může mít i negativní dopad na provoz 
odborných ambulancí umístěných v budově. Současně bude 
provedena rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalace. 
Stávající stav sociálních zařízení nevyhovuje z hlediska požadav-
ků tělesně postižených, rekonstrukcí dojde ke splnění stávajících 
norem. Dále budou vyměněny dveře na chodbách a v čekár-
nách, budou instalovány nové automatické protipožární dveře 
do schodišť. Tato úprava výrazně zlepší dostupnost pro obtížně 
mobilní pacienty. Ve vstupní hale bude u hlavních vchodových 
posuvných dveří vybudováno zádveří. Bude také provedena 
výměna podlahových krytin v prostorách chodeb a čekáren.

Celkové náklady projekt: 3 336 570,- Kč vč. DPH
Obdržená dotace: 1 942 000,- Kč vč. DPH
(Vlastní zdroje: 1 394 570,- Kč vč. DPH)
Realizace projektu: 20. 5. 2016 – 3. 10. 2016
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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 2015‘‘ / Ceremonial result 
announcement of the competition ,,Gingerbread Dustbin 2015‘‘
na fotce: Ing. Jiří Záliš (EKO-KOM, a.s.), RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., Jaroslav Pulkrábek 
(starosta obce Neratov / mayor of Neratov municipality), Hana Svatošová (zastupitelka obce 
Neratov / representative 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, a.s.

AOS EKO-KOM, a.s. a Pardubický kraj eviduje a vyhodnocuje 
požadavky měst a obcí Pardubického kraje na zahuštění sběr-

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, a.s.

AOS EKO-KOM, a.s. and the Pardubice Region records and 
assesses the requirements of the towns and municipalities 
of the region for the intensification of recyclable collection 
points. In 2016 the needs of 30 requests from municipalities of 
the Pardubice region were met and 133 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 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 aware-
ness amongst the citizens of the region and, in turn, win their 
participation in waste separation. The public can access www.
ekontejnery.cz, to obtain information on correct waste separa-
tion in our 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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né sítě. Nákupu nádob předchází pečlivá analýza vybavenosti 
území, zjišťující potřeby rozšíření a celkového zkvalitnění sběrné 
sítě. Na základě vyhodnocení byly v roce 2016 prioritně oslove-
ny obce s nízkou výtěžností, špatnou dostupností veřejné sítě 
(počet občanů na průměrné sběrné místo) a s vyšším potenci-
álem ke třídění. V roce 2016 bylo vyhověno žádostem 30 měst 
a obcí Pardubického kraje, do kterých bylo z projektu pořízeno 
a následně rozmístěno celkem 133 nových nádob určených na 
sběr papíru, plastů, směsného a čirého skla. Tyto nádoby zahusti-
ly 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.s. a ELEKTROWIN, a.s.

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) 
je zefektivnit zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a přede-
vším poskytnout informační podporu občanům Pardubického 
kraje, a to v oblasti nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči  
v souladu se zákonem o odpadech a Plánem odpadového hos-
podářství Pardubického kraje.  

ASEKOL, a.s. and ELEKTROWIN, a.s.

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 the citizens information how 
to deal with waste of electrical devices, how to dispose of the 
devices according to legislation regarding waste and according 
to the waste management plan of the Pardubice region.

The objective in 2016 was to carry out 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 aimed 
mainly at the promotion of the collection of old electrical 
devices through red containers. In selected towns of the whole 
Pardubice region leaflets were spread under the campaign 
named “Red Bag“. The residents of Svitavy, Letohrad, Hlinsko and 
Polička 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 com-
munication campaign, cooperation with the Centre for Early 
Intervention in Pardubice, o.p.s. continued with a collection 
competition among clients and visitors.

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 2016 implemented through an ‘Event for 
the Public’. ELEKTROWIN a.s. campaign was aimed at advertising 
and promotion of old electrical device collection and the need 
to recycle whole electrical devices. In ten selected towns of the 
Pardubice region, competitions in the collection of electrical 

REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE 
/ REGIONAL WASTE CENTRE OF THE PARDUBICE REGION
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Předmětem plnění v roce 2016 byla realizace osvětových  
a vzdělávacích aktivit zaměřených na propagaci zpětného odbě-
ru elektrozařízení a mediální zajištění technické podpory. 

Ve snaze navýšit zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení pro-
střednictvím červených stacionárních kontejnerů byla v rámci 
„Krajské komunikační kampaně ASEKOL“ realizována informační 
osvětová akce pod názvem „Red Bag. Obyvatelé měst Svitavy, 
Letohrad, Hlinsko a Polička obdrželi červené reklamní tašky spo-
lečně s letáky a s informacemi o rozmístění nejbližších červených 
stacionárních kontejnerů.  V rámci krajské komunikační kampa-
ně nadále pokračovala spolupráce z minulých let se Střediskem 
rané péče v Pardubicích, o.p.s., kde byla v průběhu podzimu 
2016 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 2016 mimo jiné rea-
lizována prostřednictvím tzv. „Akcí pro veřejnost“. Společnost 
ELEKTROWIN se zaměřila na propagaci zpětného odběru vyslou-
žilých elektrozařízení s důrazem na nutnost zpětného odběru  
a recyklace kompletních elektrozařízení. Ve vybraných deseti 
městech Pardubického kraje probíhaly na sběrných dvorech 
soutěže ve sběru vysloužilého elektrozařízení. Každý účastník 
soutěže získal možnost soutěžit o zajímavé ceny.  Sběrové sou-
těže 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 v oblasti zpětného odběru 
vysloužilého elektrozařízení a o zapojení do kolektivních systé-
mů ASEKOL a ELEKTROWIN.

Společnou aktivitou všech kolektivních systémů, která proběhla 
v roce 2016, byl již desátý ročník populární soutěže obcí ve tří-
dění odpadů s názvem „O Perníkovou popelnici 2015“. Soutěž 
má za cíl motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného 
sběru využitelných složek komunálních odpadů, ale také napl-
ňovat cíle plánu odpadového hospodářství kraje. Obce a města 
Pardubického kraje soutěží ve třech samostatných kategoriích 
vymezených podle počtu obyvatel. Hlavním hodnotícím kri-

devices at waste collection points were held. Each participant  
of the competition had an opportunity to compete for interest-
ing prizes.  Collection competitions were promoted and adver-
tised 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 
among 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 2016. A popular competition for the municipalities 
called ‘Gingerbread Dustbin 2015’ was held for the 10th 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 
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. 
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tériem je výtěžnost tříděného odpadu v přepočtu na jednoho 
obyvatele za rok při zohlednění doplňujících hodnotících kritérií 
(sběr čirého skla, sběr nápojového kartonu, sběr kovů, hustota 
sběrné sítě, účinnost tříděného sběru). Od roku 2011 jsou do 
soutěže zařazeny samostatné kategorie kolektivních systémů 
ASEKOL a ELEKTROWIN, v rámci kterých jsou obce hodnoceny 
dle nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru elektrických a elektro-
nických zařízení. 

Slavnostní vyhlášení soutěže Perníková popelnice 2015
Ceremonial result announcement of the competition – Gingerbread Dustbin 2015
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REGIONÁLNÍ STRATEGIE ROZVOJE INOVACÍ, KONKURENCESCHOPNOSTI A RŮSTU 
VENKOVSKÝCH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ / INNOGROW 
/ REGIONAL POLICIES FOR INNOVATION DRIVEN COMPETITIVNESS AND 
GROWTH OF RURAL SMES / INNOGROW

Innogrow

Mezinárodní projekt INNOGROW byl zahájen v dubnu 2016  
a je zaměřen na podporu malých a středních podniků (dále jen 
MSP) z venkovských oblastí v Pardubickém kraji v oblasti inovací  
a posílení konkurenceschopnosti. 

INNOGROW je nadnárodním projektem 9 organizací, kons-
orcium vede Region Thesálie se sídlem v Larrise  ve středním 
Řecku. Kraje zapojené do projektu jsou považovány za klíčové  
v přístupu podpory modernizace a šíření podnikatelských 
modelů a postupů.

Partneři projektu:

Innogrow

An International project INNOGROW was launched in April 2016. 
The project takes a challenge to support the modernisation  
of existing small and medium sized enterprises (SME´s) located 
in rural areas in Pardubice region in order to increase their 
growth and competitiveness 

INNOGROW is an interregional project joining 9 organisations, 
the leading partner of the consortium is the Region Thessaly 
from Larrisa in Greece. All regions involved in the project are 
considered to be key players in terms of their approach towards 
supporting the modernisation and proliferation of inovative 
start-ups and new business models. 

Project partners: 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY / INTERNATIONAL PROJECTS

Regionální hospodářská rozvojová agentura Stara 
Zagora(BG) / Stara Zagora Regional Economic 
Development Agency (BG) 

Nadace pro životní prostředí v Lombardii (IT)  
/ Lombardy Foundation for the Environment – FLA (IT) 

Regionální rozvojová agentura Pardubického 
kraje (CZ)  / Regional Development Agency of the 
Pardubice Region (CZ) 

Region Zemgale (LV)    
/ Zemgale Planning Region (LV) 

Region Thesálie (GR)   
/ Region of Thessaly (GR) 

Regionální rozvojová agentura Gorenjska, Kranj (SI)   
/ Regional Development Agency of Gorenjska, BSC 
Business Support Centre Ltd., Kranj (SI) 

Agentura pro regionální rozvoj a inovace Západní 
Zadunají (HU) / Pannon Novum West-Transdanubian 
Regional Innovation Non-Profit Ltd (HU) 

Univerzita Newcastle upon Tyne (UK) / University 
Newcastle upon Tyne (UK) 

Obchodní komora Molise (IT)  
 / Chamber of Commerce of Molise (IT) 
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The aim of the project is to improve both local and regional poli-
cies on rural economy of SME´s to foster innovation, to enhance 
the competitiveness and productivity of SME´s, with the iden-
tification of innovative business models and approaches at the 
transnational level and to enable the transfer of such models and 
and policies to local, regional and national levels.

SME´s target group from following sectors: 
• agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, 
• food and beverages production; tobacco production 
• accommodation and catering services – accommodation, ca-

tering, tourist-oriented transportation, agro-tourism; 
• entertainment and recreation – cultural, public recreational 

interests; 
• energy and resources. 

The INNOGROW project may benefit entrepreneurs from above 
stated sectors in providing new options in regional and national 
programmes to invest in innovative technologies and support-
ing new business models in innovation. 

Cílem projektu INNOGROW je zlepšit místní a regionální pro-
gramy v oblasti inovací a zvýšit konkurenceschopnost a růst 
malých a středních podniků ve venkovských oblastech. Jedním 
z cílů projektu je identifikovat inovativní podnikatelské modely 
a postupy, z nadnárodní úrovně je přenést do místní, regionální 
a národní úrovně.

Cílová skupina MSP ze sektorů:
• zemědělství, lesnictví, živočišná výroba, rybolov;
• výroba – potravinářských produktů, nápojů, tabákových vý-

robků;
• ubytovací a stravovací služby – ubytování, stravování, doprava 

orientovaná na turistiku, agroturistika;
• zábava a rekreace – kulturní, rekreační zájmy veřejnosti;
• energie a zdroje.

Podnikatelům, z výše vyjmenovaných sektorů, může projekt 
přinést otevření možnosti regionálních nebo národních investic 
v oblasti inovativních technologií a nových modelů podnikání. 
Předpokládáme, že dojde ke zlepšení horizontální a vertikál-
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ní spolupráce mezi MSP v oblasti prodeje produktů. V rámci 
klíčových aktivit dojde k identifikaci osvědčených postupů, 
příkladů dobré praxe a úspěšných modelů podnikání u MSP 
dojde k tzv. transferu dobré praxe napříč konsorciem projektu 
od partnerů, kteří jsou inovačními leadery – což např. part-
nerské organizace z kraje Lombardie nebo Tyneside, a mohou 
doporučit postupy již ověřené funkčně, tržně i ekonomicky. 
Projekt zvýší povědomí o inovacích u cílových skupin projektu 
prostřednictvím cílených komunikačních kampaní, které přispějí 
ke zvýšení konkurenceschopnosti MSP. 

Významnou roli v projektu hrají klíčoví aktéři na poli inovací 
(tzv. stakeholeři) – zástupci samospráv, vzdělávacích institucí, 
agrárních komor, organizací podporující podnikatelské prostředí, 
NNO. Klíčový aktéři projektu INNOGROW se jako partneři projek-
tu budou podílet na vzniku akčního plánu, který bude ovlivňovat 
přijímání inovativních postupů a projektů v Pardubickém 
kraji, budou moci zvýšit kapacitu regionální správy v oblasti 
inovačních trendů a nových postupů, to vše se záměrem zvýšení 
konkurenceschopnosti MSP. 

Realizace projektu INNOGROW je naplněna klíčovými aktivitami, 
které jsou rozděleny do tří částí. 

Nejobsáhlejší je aktivita A Výměna zkušeností, ve které se 
nejprve analyzují existující opatření na poli inovací pro MSP 
prostřednictvím dotazníkových šetření a jejich následného zpra-
cování, včetně mapování dostupnosti informací o inovacích. 
Dále dojde k identifikaci úspěšných nových modelů v pod-
nikání, které by byly přenositelné i na další MSP. Zkoumat se 
budou i faktory ovlivňující rychlé nebo pomalé zavádění inovací  
u podniků. Mezi další aktivity A patří setkání klíčových aktérů 
projektu, která probíhají pravidelně v půlročních intervalech  
a workshopy. Workshopy budou zaměřené na založení a provo-
zování podpůrných center pro MSP, zavádění nových modelů 
podnikání, stimulaci vývoje inovativních produktů. Dále se 
budou konat studijní návštěvy zaměřené na výměnu zkušeností 
o inovačních výrobních procesech a EU konference zaměřená na 
výměnu zkušeností v oblasti podpory MSP na venkově. 
Aktivita B Komunikace a šíření informací je zaměřena na online 
komunikační kampaně, produkci tiskových zpráv, letáků, brožur 
apod. Cílem této aktivity je šíření informací o inovacích, nových 
technologických postupech, zapojení širší cílové skupiny včetně 
širší veřejnosti. 
Poslední aktivitu tvoří C Projektový management zaměřený na 
každodenní řízení projektu po obsahové a finanční stránce. 

It is expected that there will be an improvement of horizontal 
and vertical cooperation amongst SME´s in the products sales 
area. Key project activities will address the identification of best 
procedures, examples of good practices and successful busi-
ness models of SMEs in rural areas. The project will allow the 
transfer of good practice throughout the consortium from those 
project partners that are considered to be innovative leaders, 
e.g. organisations either from Lombardy region or Newcastle 
upon Tyne region. They can recommend such processes that are 
already proven to be functional and successful in terms of their 
profitability and market penetration. The role of INNOGROW 
project is also to raise awareness of innovation within project 
target groups throughout targeted communication campaigns 
that will enhance the competitiveness of SMEs. 

Key actors of the project, so called stakeholders, play an impor-
tant role in the field of innovation. Stakeholders are repre-
sentatives of self-government, educational institutions, agrarian 
chambers, organisations supporting business environment, non-
governmental organizations. Key participants of the INNOGROW 
project are involved in the creation of the action plan. Action 
plan will eventually influence the adoption of innovative prac-
tices and projects in Pardubice region. The representatives of 
stakeholders will be able to increase the capacity of regional 
government in innovative trends and new practice with the 
purpose to increase the competitiveness of SME´s. 

The project is implemented via key activities and is devided in 
three parts: 

The most comprehensive is a project activity A – Exchange of 
experience (referred as „Joint analysis & peer reviews“) where 
the existing measures in innovations are analysed via ques-
tionnaire surveys and consequently processed, including the 
assessment of accesability of information available about inno-
vation. Furthermore, the identification of successful new busi-
ness models that can be transferrable to other SME´s will be 
carried out. Factors influencing either fast or gradual adoption 
of innovations in enterprises will also be explored. Other activi-
ties belonging under section A incude the regional meeting 
with key stakeholders which takes place every 6 months and 
relevant workshops. Workshops are focused on innovation sup-
port centres for rural SME´s and stimulation of the development 
of innovative products. Furthermore, there will be study visits 
taking place. The mission of the study visits is to facilitate the 
exchange of experience and ideas about innovative products. 
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Last but not least, there will be a European regions summit tak-
ing place which will be focusing on experience exchange in rural 
SME´s support. 

Activity B- Communication and Dissemination 

This activity is done via online communication campaign, crea-
tion and distribution of press releases, leaflets and brochures 
etc. The objective of this activity is dissemination of information 
tackling innovation, new technologies, involvement of broader 
target group, including the general public. 

Activity C - Project management coordinates every day project 
management both on the project content itself and on financial 
point of view – (financial control management). 
 

Project activities: Project activities:
• Analysis of impact of the main negative factors that influence 

competitiveness of rural economy SME´s, 
• Methodology to collect good practise cases of new business 

models for rural economy SME´s & corresponding dataset, 
• Comparative analysis report of existing policies to identify 

transferable elements of rural economy SMEs’ competitiveness 
policies or measures, 

• Policy recommendations report on the improvement of exis-
ting measures 

• Benchmarking online tool to assess regions’ performance on 
improving rural economy SMEs’ competitiveness, 

• action plan to improve regional policy instruments addressed

The project will be implemented in two stages. Starting from 
the year 2016 until 2019, the implementation of the project plan 
will take place, aiming at achieving improvements in the tack-
led area. These improvements will, in the second phase of the 
project from 2019 to 2021, be tested within participating target 
groups: small and medium-sized enterprises and key actors of 
the project. The objectives of the second phase are to monitor 
testing, implementation of project outcomes and results with 
the project target group; to promote and inform the relevant 
European institutions about the implementation and applicabil-
ity of the project results entrepreneurship and competitiveness 
in rural areas. 
INNOGROW project is co-financed by European Union, Interreg 
Europe Programme, by 85%. Co-financing amounts to 15% of 
the eligible expenditure. 

Aktivity projektu:
• analýza dopadu hlavních negativních faktorů ovlivňujících 

konkurenceschopnost MSP,
• vytvoření příručky dobré praxe se zaměřením na nové modely 

podnikání,
• komparativní analýza existujících strategií s cílem identifikovat 

přenositelné prvky strategií nebo opatření,
• doporučení na zlepšení současných opatření a nástrojů týkají-

cích se konkurenceschopnosti MSP,
• vytvoření online hodnotícího nástroje, který bude hodnotit 

vývoj konkurenceschopnosti MSP,
• vytvoření akčního plánu vedoucího ke zlepšení nástrojů regi-

onální politiky.

Projekt bude realizován ve dvou fázích. Počínaje rokem 2016 
do roku 2019 budou realizovány hlavní klíčové aktivity pro-
jektu. Ve druhé fázi projektu, od roku 2019 do roku 2021, se 
budou navržená zlepšení testovat u zástupců cílových skupin, 
tj. středních a malých podniků a klíčových aktérů projektu. 
Cílem druhé fáze projektu je: monitorovat testování, imple-
mentace výsledků projektu u cílových skupin, informovat  
o provádění a využitelnosti výsledků projektu relevantním 
evropským institucím.

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie  
z Programu Interrreg Europe. Výše dotace činí 85 procent, spolu-
financování činí 15 procent způsobilých výdajů. 

Hexakoptéra
Hexacopter
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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.

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. RDA PR cooperates within its activi-
ties with other agencies supporting regional development in the 
region of Pardubice as well as in other regions.

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 con-
sultations for the project preparation in the region.

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.

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

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

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. 

RDA PR also cooperates with organisations established by the 
region of Pardubice in the fields of education, transport, culture, 
health care, and social services.

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI AGENTURAMI A ORGANIZACEMI / 
COOPERATION WITH OTHER AGENCIES AND ORGANISATIONS
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Červenka Richard, Mgr.
Ředitel / Director

Smuts Petra

Čapek Václav, Mgr. 
konzultant investičních pro-
jektů v silničním hospodářství, 
projektů pro oblast životní-
ho prostředí a občanskou 
vybavenost / Consultant for 
investment projects in road 
management, environment 
and public facilities

Charvátová Pavla, Ing. 
konzultant pro oblast projek-
tových záměrů a finančních 
analýz / Consultant for pro-
ject intentions and financial 
analyses

Sůvová Barbora, Mgr.
konzultant pro oblast lidských 
zdrojů a neinvestičních pro-
jektů / Consultant for human 
resources and noninvestment 
projects

Hoffmanová Jana, Mgr.  
konzultant investičních  
a neinvestičních projektů  
v oblasti vzdělávání / 
Consultant for investment and 
noninvestment educational 
projects

Krejčí Jarmila, Ing. 
konzultant pro oblast státních 
podpor a neinvestičních pro-
jektů / Consultant for state aid 
projects and non-investment 
projects

Srdínková Petra, Mgr.
externí spolupracovník pro 
oblast inovací a lidských zdrojů 
/ External consultant for inno-
vation and human resources

Hošková Michaela, Ing. 
konzultant pro strategické 
dokumenty a pro oblast inves-
tičních projektů / Consultant 
for strategic documents and 
for investment projects

Smuts Petra 
konzultant pro řízení dlouho-
dobých projektů / Long-term 
projects consultant

Štefančová Klára, Mgr. 
externí konzultant pro oblast 
podnikatelských a meziná-
rodních projektů / External 
consultant for enterprise and 
international projects

Drahovzalová Kateřina, Ing. 
Zástupce ředitele, konzultant pro oblast 
životního prostředí, zdravotnictví  
a investičních projektů / Deputy Director, 
Consultant for the Environment, Health Care 
and Investment Projects

Ištoková Vlasta, Ing.  
do 16. 8. 2015 / till 16. 8. 2015

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:
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