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ÚVODNÍ SLOVO / INTRODUCTORY WORD

VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ,
DEAR LADIES, DEAR GENTLEMEN,

dovolte mi Vám představit Výroční zprávu Regionální 
rozvojové agentury Pardubického kraje (RRA PK) za 
uplynulý rok 2020. 

S potěšením se s Vámi chci podělit o novinky v 
činnostech RRA PK. RRA PK se v minulém roce 
zabývala zpracováním individuálních projektových 
žádostí o dotace, a to nejen pro města, kraj a obce, 
ale také pro podnikatelské subjekty. V roce 2020 
zpracovala 64 žádostí o dotaci, a to napříč dostupnými 
dotačními tituly. RRA PK i v minulém roce dokázala, 
že díky objemu zažádaných dotací ve výši 971 311 
214,27 Kč je kvalitním a zodpovědným partnerem 
pro velkou část aktérů Pardubického kraje. Pro rozvoj 
regionu RRA PK poskytovala poradenství a podporu 
ve strategii plánování, čerpání evropských dotací  

allow me to introduce you with the Annual Report 
of the Regional Development Agency of Pardubice 
Region (RDA PR) for the past year of 2020. 

With great pleasure, I would like to share news about 
RDA PR activities with you. Last year, RDA PR 
dealt with processing of individual project applications 
for subsidies not only for the region, towns and 
municipalities but also for business subjects. The 
agency processed 64 applications across available 
subsidy titles in 2020. Total value of requested 
subsidies in the amount of  971 311 214,27 Kč confirms 
that RDA PR became a quality and responsible 
partner for growing number of actors in the field of 
regional development within the region of Pardubice. 
RDA PR supported regional development through 
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a jiných aktivit s vazbou na rozvoj regionu. Tuto podporu 
RRA PK poskytuje nejen svým členům, ale i dalším 
městům a obcím Pardubického kraje, neziskovým 
organizacím a podnikatelským subjektům.

Výroční zpráva Vám poskytne přehled výsledků, 
které se RRA PK v roce 2020 podařilo dosáhnout. 
Aktivity RRA PK jsou dokladem jedinečné součinnosti 
v regionálním rozvoji Pardubického kraje. Uvedení 
projektů do života a jejich budoucí perspektiva mne 
těší. Současně s přípravou projektů dochází k navázání 
kontaktů na různé odborníky. 
 
Důležitou součástí činnosti RRA PK jsou také 
stálé dlouhodobější projekty. RRA PK pracuje na 
dlouhodobých neinvestičních projektech a systematicky 
tak rozvíjí konkrétní oblasti v regionu Pardubického 
kraje. Skvělým příkladem je Implementace krajského 
akčního plánu Pardubického kraje, neboli, I-KAP na 
který navazuje úspěšně podpořená žádost I-KAP 
II. Projekt cílí na podporu rozvoje polytechnických 
dovedností pedagogů, ale i samotných žáků 
základních a středních škol. Dále posiluje čtenářskou 
a matematickou gramotnost, dochází k poskytování 
kariérového poradenství a zpracování inkluzivní 
koncepce kraje.

Již od roku 2016 realizuje RRA PK projekt INNOGROW, 
jehož cílem je metodická pomoc se zaváděním 
inovativních řešení na půdě podnikatelské sféry, 
zejména v oblasti zemědělství. Projekt se nyní nachází 
ve druhé fázi, kde díky výměně zkušeností vzniklo  
v RRA PK Centrum na podporu zemědělců. 

Na základě zkušeností se RRA PK zapojila do 
dalších dvou nadnárodních projektů. Jedním z nich 
je AQUARES, který je zaměřen na aktuální a dosud 
opomíjené téma, dosažení efektivního hospodaření 
s vodou prostřednictvím jejího opětovného využití. 
Druhým projektem je CONDEREFF, jehož cílem je 
zvýšit využitelnost stavebního a demoličního odpadu 
a podpořit poptávku po tomto druhu odpadu, jako 
druhotném zdroji. Oba tyto projekty umožňují přenesení 

provision of consulting services, strategic planning, 
drawing resources from European funds and other 
related activities. RDA PR has been providing this kind 
of support not only to its members but also to other 
towns and municipalities of Pardubice Region, non-
profit organizations and business subjects.

The annual report will provide you with an overview of 
results which RDA PR managed to achieve in 2020. 
RDA PR activities are a proof of unique cooperation 
in the field of regional development in Pardubice 
Region. Introduction of individual projects into the real 
life and their future perspective make me extremely 
happy. Preparation of these projects also brings the 
possibility to establish contacts with different experts 
and professionals. 

 

Permanent long-term projects are another important 
part of RDA PR operations. RDA PR has been 
working on long term non-investment projects and 
hence systematically developing particular areas in 
the region of Pardubice. One of great examples of this 
effort is the Implementation of Regional Action Plan 
(I-RAP) followed by successfully supported application 
for IKAP II. The project aims to support development 
of polytechnic skills of both teachers and students of 
primary schools, secondary schools and high schools. 
It also strengthens reading and mathematical literacy, 
provides future career consulting and elaborates 
inclusive regional conception.

Since 2016, RDA PR have realized the INNOGROW 
project which aims to provide methodical help with 
implementation of innovative solutions in the business 
field, especially in the area of agriculture. The project 
is currently in its second stage and the exchange 
of experience and good practice had prompted the 
creation of the Centre for Support of Agriculture, 
located at RDA PR. 

Based on this experience, RDA PR took part in two 
other international projects. One of them is AQUARES 
which focuses on an actual and before often missed 
topic of reaching efficient water management through 
its reuse. The other project is CONDEREFF which 
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nejen zkušeností, ale také znalosti v oblasti politik ze 
zemí Evropské unie do Pardubického regionu. 

Zaměstnanci Regionální rozvojové agentury 
Pardubického kraje Vám připravili tuto výroční zprávu.  
Činnost RRA PK každodenně přispívá k rozvoji kraje  
a zlepšuje tak místo pro život nás všech.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se jakkoli na 
činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického 
kraje podílíte, jste důležitým článkem fungování této 
organizace. 

Osobně bych se s Vámi všemi chtěla rozloučit  
a poděkovat za čtyři roky spolupráce, kdy jsem působila 
ve funkci předsedkyně výkonné rady RRA PK. Ať  
i nadále je RRA PK světlým bodem pro všechny, kteří 
si vyžádají její pomoc. 

Děkuji a přeji Vám všem úspěšný rok 2021.
 

Mgr. Hana Štěpánová
předsedkyně výkonné rady RRA PK

aims to increase reuse of construction and demolition 
waste and support demand for this kind of material as 
a secondary resource. Both of these projects enable 
not only the transfer of experience but also transfer of 
knowledge from the area of policy making in different 
EU countries into Pardubice Region. 

This annual report has been created by employees of 
the Regional Development Agency of Pardubice Region.  
RDA PR activities contribute to the development of 
the region on daily basis, thus making it a better place 
to live for all of us.

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

And personally, I would like to say good bye to all of 
you and thank you for the four years of cooperation 
which I have spent as a  Chairwoman of RDA PR 
Executive Board. Let RDA PR continue to be the bright 
light for those who seek its help. 

Thank you and I wish you all a successful year 2021.

Mgr. Hana Štěpánová
Chairwoman of 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 podporovat 
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 zastupovat zájmy místní správy  
v regionálních institucích, koordinovat 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.

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

Datová schránka:  kkxh5u9

The Regional Development Agency of Pardubice Region 
(RDA PR) is registered as a legal entity administered 
by the Regional Office of 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 overall development of 
the 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 Pardubice Region, ORLICE – the Association 
of towns and villages, and the Regional Chamber of 
Commerce of 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 carries out other activities included in 
its competences.
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Statutárním orgánem je sedmičlenná výkonná rada, 
která řídí prostřednictvím ředitelky 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.

The Executive Board is the authorized body and 
consists of seven members. The Executive Board 
controls RDA PR activities through the agency 
director in the period between the sessions of the 
Annual General Meeting. The Executive Board makes 
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 
controlling body supervising the exercise of powers of 
the Executive Board and activities of RDA PR.
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VIZE / VISION

„Chceme být vyhledávaným partnerem při tvorbě a realizaci 
projektů přispívajících ke zvyšování úrovně a kvality života  
v Pardubickém kraji i ostatních regionech“.

„We aim to be a sought-after partner for creation and 
implementation of projects contributing to the improvement of the 

level and quality of life in Pardubice Region and in other regions.“

Poslání
RRA PK podporuje rozvoj Pardubického kraje a poskytuje 
podporu a poradenství členům a dalším subjektům  
v oblasti strategického plánování, dotačních 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 
koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního 

Mission
RDA PR promotes development of Pardubice Region 
and provides support and consultation services to its 
members and other entities in the field of strategic 
planning, subsidy titles and other fields related to the 
regional development.

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

interests of Pardubice Region policy;
• Participation in creating an entrepreneurial climate 

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

• Provision of comprehensive services to support and 
coordinate economical, social and cultural development 

HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI, VIZE A POSLÁNÍ
MAIN SPHERE OF ACTIVITIES, VISION AND MISSION 
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rozvoje kraje, zlepšování životního prostředí a dosažení 
stability demokracie, zákonnosti, zajištění lidských práv 
a ochrany menšin v souladu s dlouhodobou strategií 
Pardubického kraje;

• úzká spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou 
Pardubického kraje, s orgány veřejné správy, s krajskými 
a podnikatelskými subjekty a Univerzitou Pardubice na 
rozvoji regionu;

• podílení se na řešení strategie rozvoje kraje a realizaci 
vybraných regionálních projektů a na plnění programů 
rozvoje Pardubického kraje;

• podílení se na rozvoji a posilování dopravní politiky  
a dopravních sítí Pardubického kraje úzkou spoluprací 
se státními, krajskými a podnikatelskými subjekty  
a s Univerzitou Pardubice;

• získávání a využívání tuzemských a zahraničních 
finančních zdrojů pro regionální rozvoj ve spolupráci  
s ostatními regionálními agenturami v ČR, účast na 
řešení komplexních úloh regionálního rozvoje ČR dle 
zásad Evropské unie;

• 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, 
osvětové aktivity a informační servis v médiích a na 
internetu;

• vydávání odborných publikací;
• koordinace a správa dotačních fondů a jejich 

implementace na území Pardubického kraje.

of the region. Improvement of environment and achieving 
the stability in democracy, legality, human rights and 
the protection of minorities in accordance with the 
long-term strategy of Pardubice Region;

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

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

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

• Acquisition and utilization of domestic and foreign 
financial resources 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;

• Preparation and administration of programme 
documents including 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;

• Organizing specialized events, lectures and seminars, 
membership and active participation in international 
organizations;

• Consultancy, counseling, expert and solution-oriented 
activities, dissemination and information service both 
on the Internet and in media;

• Issuing specialized publications;
• Coordination and administration of subsidy funds and 

their implementation in the region of Pardubice.
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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 činnostech, které patří do působnosti valné hro-
mady. Valná hromada volí členy výkonné a dozorčí rady, 
dále schvaluje účetní uzávěrku, finanční plán a plán čin-
nosti na běžný rok. Valná hromada je svolávána minimálně 
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 Litomyšl
Town of Litomyšl

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

General meeting
The RDA PR‘s supreme body is the Annual General 
Meeting which makes decisions on the conception of RDA 
PR‘s activities, on amendments to the Articles of the 
Association and which carries out other activities inclu-
ded in the General Meeting‘s competences. The Annual 
General Meeting elects members of both the Supervisory 
and the Executive Board and also approves financial 
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 following:

Město Žamberk 
Town of Žamberk
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY / AUTHORISED BODIES
Výkonná rada
Statutárním orgánem je sedmičlenná výkonná rada, která 
prostřednictvím ředitelky agentury řídí činnost RRA PK 
v období mezi valnými hromadami. Výkonná rada rozho-
duje o všech záležitostech RRA PK, které nejsou obecně 
závaznými předpisy nebo stanovami RRA PK vyhrazeny 
do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jinému 
orgánu RRA PK. Výkonná rada působila v roce 2020  
v tomto složení:

Executive board
The Executive Board is the authorised body and consists 
of seven members. The Executive Board controls RDA 
PR activities through the agency director in the period 
between the sessions of the Annual General Meeting. The 
Executive Board makes 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 by generally binding legal regulations 
or by RDA PR Articles of the Association. In 2020, the 
Executive Board consisted of the following members:

Mgr. Hana Štěpánová
Předsedkyně výkonné rady  
Chairwoman  
of the executive board

Mgr. Jakub Rychtecký             
1. místopředseda  
výkonné rady
1st vice-chairman  
of the executive board

Mgr. Magdaléna
Peterková
Člen výkonné rady
Member of the executive 
board

Ing. František Pilný, 
MBA
Člen výkonné rady
Member of the executive 
board

Mgr. Richard 
Červenka  
Člen výkonné rady
Member of the executive 
board 

Miroslav Krčil, DiS.  
Člen výkonné rady
Member of the executive 
board 

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 čin-
ností RRA PK. Náplní činnosti dozorčí rady je především 
kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů, 
stanov RRA PK a usnesení valné hromady, dále přezkou-
mává účetní uzávěrky a předkládá výkonné radě svá vyjá-
dření, doporučení a návrhy. Dozorčí rada působila v roce 
2020 v tomto složení: 

Supervisory board
The Supervisory Board is RDA PR controlling body super-
vising the exercise of powers of the Executive Board and 
RDA PR activities. The Supervisory Board is competent, 
in particular, to check compliance with generally binding 
legal regulations, RDA PR Articles of Association and the 
resolutions of the Annual General Meeting. Furthermore, 
the Supervisory Board reviews financial statements and 
submits its own statements, recommendations and pro-
posals to the Executive Board. In 2020, the Supervisory 
Board consisted of the following members: 

Ing. Václav Kroutil
Předseda dozorčí rady
Member of the supervisory 
board

MVDr. Ivan Jeník
Člen dozorčí rady
Member of the supervisory 
board

Bc. Irena Burešová
Člen dozorčí rady
Member of the supervisory 
board
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OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / 
AREAS OF RDA PR ACTIVITIES 

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

Oblast rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, kon-
zultace projektových záměrů
• Poradenství a poskytování informací v oblasti regionál-

ního 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 

cestovního ruchu;
• příprava a realizace propagačních publikací a tiskovin;
• spolupráce s partnerskými regiony Pardubického kraje. 

Oblast životního prostředí a zemědělství
•  Spolupráce prostřednictvím Regionálního odpadového 

centra Pardubického kraje;
• mapování projektových záměrů v oblasti životního pro-

středí;
• příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí 

k financování v rámci fondů EU pro období 2014 – 
2020, zejména do Operačního programu Životní pro-
středí; 

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

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

Department of Development, EU Funds, Tourism and 
Sport
• consultancy and provision of information on regional 

development;
• cooperation in the area of investment opportunities and 

offers and search for investors for Pardubice Region;
• preparation and administration of documents for sub-

mission of funding applications, and administration of 
EU funded projects for the period 2014 – 2020;

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

field of tourism;
• preparation and production of promotional publications 

and materials;
• cooperation with partner regions of Pardubice Region 
• project management, implementation and administra-

tion.

Department of Environment and Agriculture
•  cooperation with other subjects through the Regional 

Waste Centre of Pardubice Region;
•  mapping of project incentives in the area of environ-

ment;
• preparation and processing of documentation for sub-

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

•  realization of the project „Intensification of Separate 
Collection and Use of Communal Waste, including the 
Packaging Component, in Pardubice Region and its 
sub-projects“;

•  educational seminars for employees of the Department 

OBLASTI PŮSOBENÍ RRA PK / AREAS OF RDA PR OPERATIONS



Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 202014

• školení pracovníků Odboru životního prostředí a země-
dělství Krajského úřadu Pardubického kraje.

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;

• v oblasti přípravy provádí sekce dopravních staveb při 
RRA PK přípravu staveb pro financování z operačních 
programů.

Oblast sociálních věcí
•  Konzultace pro organizace poskytující sociální služby na 

území Pardubického kraje;
• konzultace, 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 žádosti 

a financování v rámci fondů EU pro období 2014 - 2020, 
Integrovaný regionální operační program, Operační pro-
gram Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Oblast zdravotnictví
•  Konzultace a spolupráce při zpracování projekto-

vých žádostí o podporu ze strukturálních fondů EU, 
Integrovaný regionální operační program.

• příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí 
o financování v rámci fondů EU pro období 2014 – 
2020, Integrovaný regionální operační program;

of Environment and Agriculture of the Regional Office of 
Pardubice Region.

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

mission of funding applications for EU funds for the 
period 2014 – 2020,  Integrated Regional Operational 
Programme;

•  A section of RDA PR, focused on transportation con-
structions, carries out the preparative part of con-
structions intended for funding from operational pro-
grammes.

Department of Social Affairs
•  Consulting for organizations providing social services in 

Pardubice Region;
•  consulting services for projects prepared for the sub-

mission of subsidy applications from EU structural 
funds;

•  preparation and processing of documentation for sub-
mission of fund applications for EU funds for the period 
2014 – 2020, Operational Programme Employment.

Department of Education and Culture
• consulting services for projects prepared for the sub-

mission of subsidy applications from EU structural 
funds;

•  preparation and processing of documentation for sub-
mission of applications for funding from EU funds for 
the period 2014 – 2020, The Integrated Regional 
Operational Programme;

•  partnership in projects.

Department of Healthcare
•  consultancy and cooperation in preparation of project 

fund applications from EU structural funds, Integrated 
Regional Operational Programme;

•  project management and further administration of 
ongoing projects;
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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) a euro-
regiony. Jedná se například o strategické plány rozvoje 
území, strategie rozvoje cestovního ruchu, analýzy situace 
v oblasti lidských zdrojů, vzdělávání, regionální 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: strate-
gic territorial development plans, tourism development 
strategy, analysis of the situation in HR area, education, 
regional innovation strategy and other.

REALIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
REALIZATION OF TENDERS
RRA PK administruje výběrová řízení v rámci dotač-
ních programů dle zákona o zadávání veřejných zakázek  
č. 134/2016 Sb., v platném znění.

RDA PR administrates tenders within subsidy pro-
grammes according to the Act of Public Procurement, 
No. 134/2016 Coll. as amended.

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A PORADENSTVÍ 
PROJECT PREPARATION AND CONSULTANCY

RRA PK má mnohaleté zkušenosti se zpracováním, rea-
lizací a řízením projektů veřejného, podnikatelského  
i neziskového sektoru. Svým klientům, partnerům a členům 
nabízí široké spektrum činností souvisejících s projektovou 
přípravou a poradenstvím. Jedná se především o:
• konzultace, formulace a posuzování projektových záměrů,
•  vyhledávání vhodných dotačních titulů a dohlížení na 

dodržování 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 

legislativy.

RDA PR have large experience with processing, imple-
mentation and management of projects from public, busi-
ness and non-profit sector. RDA PR offer a wide spectrum 
of project related activities and consultancy to their cli-
ents, partners and members in particular:
•  consultancy, formulation and assessment of project 

intentions,
•  search for suitable subsidy programmes and supervisi-

on over compliance with specific conditions of individual 
operational programmes,

•  elaboration of applications including mandatory anne-
xes,

•  administration and monitoring of projects regarding the 
stage of their implementation and their sustainability,

•  processing of basis for public procurement according to 
the legislation currently in force.
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OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / AREAS OF RDA PR ACTIVITIES 

Počet zpracovaných žádostí v roce 2020 / Number of processed applications in 2020

Dotační titul / Funding program Počet projektů  
/ Number of projects

Celkové výdaje projektů [Kč] 
/ Total costs  

of the projects [CZK]

Požadovaná výše dotace [Kč]  
/ Requested subsidy [CZK]

IROP 8 483 290 630,76 286 183 037,80 Kč

OPŽP / OPE 41 624 152 322,56 224 285 714,42 Kč

Ostatní / Others 15 522 859 608,48 460 842 462,05 Kč

Celkem / Total 64 1 660 302 561,80 971 311 214,27 Kč

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

V roce 2020 Regionální rozvojová agentura Pardubického 
kraje připravovala celkem 64 projektových žádostí. 
Žádosti byly zpracovány s cílem získat financování ze 
sedmi různých národních operačních programů a státních 
dotačních titulů. 
Nejvíce žádostí o podporu bylo zpracováno v rámci 
Operačního programu Životní prostředí. Z celkového počtu 
64 připravovaných projektů bylo 41 projektů předloženo 
právě do OPŽP. Zde bylo 29 žádostí zaměřeno na snížení 
energetické náročnosti veřejných budov v celkové výši 
dotace přesahující 140 mil. Kč. Další projekty byly zamě-
řeny na odpadové hospodářství, výměnu zdroje vytápění  
a jeden projekt byl zaměřen na retenční vodní biotop. 
Druhý nejvíce využívaný program v roce 2020 byl pro-
gram IROP. Nejčastěji se jednalo o projekty v oblasti 
kultury a vzdělávání. V rámci programu IROP bylo zpra-
cováno celkem 8 žádostí v celkové výši dotace přesahující 
280 mil. Kč.
Poslední část projektů byla předložena do různých dotač-
ních titulů. Do výzev Ministerstva pro místní rozvoje bylo 
podáno celkem 6 projektů, např. projekty na rekonstruk-
ci místní komunikace v obci Vendolí a veřejné budovy  
v obci Břehy. Do programu OPPIK bylo předloženo celkem  
5 projektů, např.  žádost na revitalizaci objektu čp. 363  
a 372 v ulici Jana Palacha v Pardubicích, kam bude pře-

In 2020, the Regional Development Agency of Pardubice 
Region processed 64 project subsidy requests. These 
requests were processed into seven national operational 
programmes and state subsidy titles with the aim to gain 
funding.  
The biggest number of subsidy requests were processed 
as a part of the Operational Programme Environment. 41 
projects, out of the total number of 64 processed ones, 
were focused on OPE. 29 of these applications focused 
on reduction of energy consumption of public buildings 
and the total amount of subsidies exceeded 140 mil. CZK. 
Other projects aimed at waste management, exchange of 
heating sources and one project was focused on retentive 
water biotope. 
The second most used programme in 2020 was the 
Integrated Regional Operational Programme (IROP). 
Projects most often related to the field of culture and 
education. There were 8 applications processed as parts 
of IROP programme and the total value of subsidies 
exceeded 280 mil. CZK.
The last portion of projects was submitted into dif-
ferent national subsidy titles. There were six projects 
prepared for subsidy titles of the Ministry of Regional 
Development, e.g. projects aiming at reconstruction of 
local roads (municipality of Vendolí) and public buildings 
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Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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sunut provoz Pardubického podnikatelského inkubátoru. 
Do Programu rozvoje venkova byl připraven projekt na 
úpravu hygienického zázemí.  V rámci Norských fondů 
byla připravena žádost na obnovu vřesovišť v okolí města 
Litomyšle. 

(municipality of Břehy). There were five projects submitted 
into the OPPIK programme, e.g. project of revitalization 
of the building no. 363 and 372 at Jana Palacha street 
in Pardubice where Pardubice Business Incubator will be 
newly located. One project, focused on alteration of sani-
tary facilities, was submitted into the Rural Development 
Programme and an application for a project aiming on 
renewal of the moors around Litomyšl was submitted into 
Norwegian Funds.
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CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES
Ekologická firma
RRA PK získala v roce 2013 
certifikát ECO – ekologic-
ká firma, který jí byl udělen ze 
strany kolektivního systému 
ASEKOL. Tímto certifikátem 
RRA PK navázala na projekt 
Zelená firma, do kterého byla 
zapojena v předchozích letech. 
Společnost ASEKOL umož-
ňuje zaměstnancům RRA PK 
pohodlně odevzdávat vysloužilé 
elektrospotřebiče do sběrného 
boxu umístěného přímo v inte-
riéru pracoviště. RRA PK tímto 
opatřením přispívá k zodpovědnému 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 projektu je sběr prázdných 
tiskových kazet – tonerových a inkoustových, 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 pro-
střednictvím sběrné sítě kolektivního systému EKOLAMP 
vysloužilé světelné zdroje a svítidla zdarma odevzdávat  
k odborné recyklaci.

Ecological Firm 
In 2013, RDA PR was awarded the certificate ECO – eco-
logical firm by the collective system ASEKOL. With this 
certificate RDA PR proceeded with the Green Firm pro-
ject which they had taken part in during previous years. 
ASEKOL provided RDA PR 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 environment, take-back and waste separation.

Sbírej-toner.cz (Collect-toner.cz) 
RDA PR has been 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. RDA PR supports the day-
care centre Slunečnice (Sunflower) in 

Pardubice by this project. The main idea of the project 
is to collect empty toners and ink cartridges from print-
ers which are then recycled. Approximately 3.400 tons 
of such cartridges a year are disposed in landfills in the 
Czech Republic. The environment is protected, if they are 
put into a special collection boxes and subsequently recy-
cled. The processing company grants a financial dona-
tion, equaling the value of collected toners, to 7 selected 
facilities for mentally disabled patients throughout the 
Czech Republic.

Ekolamp
RRA PK has been involved in the project EKOLAMP by 
placing a separation bin in its headquarters since 2013. 
EKOLAMP offers partnership to anyone – citizens, com-
panies, municipalities and public institutions so that they 
can deliver their used light sources and lamps for pro-
fessional recycling for free through the collective system 
network of EKOLAMP.
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Applicant: town of Chrudim
Operational Programme: IROP, ITI
Priority Axis: PO 1 Competitive, accessible and safe regions
Specific Goal: SC 1.2: Increasing the share of sustainable 
forms of transportation
Total Costs: 57,372,937.85 CZK
Requested Level of Subsidy: 31,764,705.88 CZK
Time of Implementation: 10/2019 – 11/2020
Status of Application: Project completed

The main goal of the project was to build a new terminal 
of public transport in front of the railway station and 
close to the bus station in Chrudim which would become 
an important transit point of regional traffic. 
The project aims to increase relevance of rail transport as 
an ecological way of transportation as well as to increase 
accessibility, attractiveness and comfort of combined 
transport - pedestrian, bicycle, car, bus, rail.
Realization of this project will increase the level of uti-
lization of public transport in Chrudim and adjacent 
areas, modernize infrastructure used for public transport, 
increase safety of road traffic, improve parking infra-
structure for cars and bicycles as well as condition of 
public areas for pedestrians and it will also improve con-
ditions for providers. 

Another goal of this project is to ensure development and 
better quality of transport infrastructure in Pardubice 
Region. Construction of the new transit terminal will 
improve quality of connection among towns, municipali-
ties and villages on the route via the town of Chrudim and 
it will also increase competitiveness of the region and its 
attractiveness to investors, visitors and residents. 

The new terminal will facilitate the transfer among several 
types of transport and enable better access to public 

Žadatel: Město Chrudim
Operační program: IROP, ITI
Prioritní osa: PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bez-
pečné regiony
Specifický cíl: SC 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem 
dopravy
Celkové náklady: 57 372 937,85 Kč
Požadovaná výše dotace: 31 764 705,88 Kč
Doba realizace: 10/2019 – 11/2020
Stav žádosti: Projekt dokončen

Hlavním cílem projektu bylo vybudování nového dopravní-
ho terminálu před železniční stanicí a v blízkosti autobuso-
vého nádraží v Chrudimi, jakožto významného přestupního 
uzlu regionální dopravy. 
Cílem projektu bylo také zvýšení významu železniční dopra-
vy jako ekologického druhu přepravy, zvýšení dostupnosti, 

TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY V CHRUDIMI   
/ PUBLIC TRANSPORT TERMINAL IN CHRUDIM 

ZPRACOVANÉ PROJEKTY / IMPLEMENTED PROJECTS

Prostor přednádraží v Chrudimi 
The area infront of the railway station in Chrudim

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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atraktivnosti a komfortu pro kombinovaný druh přepravy 
- pěší, cyklo, auto, bus, železnice.
Realizací projektu dojde ke zvýšení míry využití veřejné 
dopravy v Chrudimi a okolí, modernizaci infrastruktury pro 
provozování hromadné dopravy, zvýšení bezpečnosti silnič-
ního provozu, rozšíření infrastruktury pro parkování auto-
mobilů a jízdních kol, zlepšení stavu veřejného prostranství 
a ploch pro pěší a zkvalitnění podmínek pro provozovatele 
veřejné dopravy. 

Cílem projektu je současně rozvoj a zkvalitnění dopravní 
infrastruktury v Pardubickém kraji. Výstavbou nového pře-
stupního terminálu dojde ke kvalitnějšímu propojení obcí a 
měst na trase vedoucí přes město Chrudim a ke zvýšení 
konkurenceschopnosti regionu a také jeho atraktivity pro 
investory, návštěvníky i obyvatele. 

Nově vybudovaný terminál usnadní přestup mezi různými 
typy dopravy a rovněž usnadní přístup cestujících využí-
vajících individuální dopravu (motorovou či nemotorovou) k 
veřejné hromadné dopravě.

Vybudováním nového dopravního terminálu došlo k odstra-
nění níže uvedených nedostatků:

• nedostatek kvalitních veřejných ploch pro chodce,
• nevyhovující parkovací plochy pro osobní automobily, 

nízký počet parkovacích stání,
• nedostatek veřejné zeleně, 
• neexistence možnosti bezpečné úschovy kol pro cyk-

listy, kteří zde mohou přestoupit na vlak, na autobus, 
• nevyhovující přístupy na nádraží – bezbariérovost, 

bezpečnost, 
• nevyhovující prostor točny MHD a jejích zastávek. 

transport for those who use individual ways of travelling 
(motorized or non-motorized).

Construction of the new terminal has resulted into elimi-
nation of below mentioned insufficiencies:

• lack of quality public areas for pedestrians,
• insufficient parking space for cars, low number of 

parking lots,
• lack of public greenery, 
• no possibility of safe deposit of bicycles for people 

who transfer to a train or a bus, 
• insufficient access to the railway station – barrier-

free, safe, 
• insufficient space for bus stops and turning of vehi-

cles. 

Portikus před nádražní budovou v Chrudimi  
Portico infront of the railway station in Chrudim

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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Applicant: Pardubice Region
Operational Programme: IROP, ITI
Priority Axis: 3 Good administration of the region and 
better efficiency of public institutions
Specific Goal: IP 4e: 3.1 Improved efficiency of presenta-
tion, better protection and development of cultural and 
natural heritage 
Total Costs: 338,506,988.09 CZK
Requested Level of Subsidy: 230,823,540.00 CZK
Time of Implementation: 05/2020 – 02/2023
Status of Application: Under evaluation 

The main goal of the project is to reconstruct and 
revitalize the national cultural heritage site (NCHS) of 
Winternitz automatic mills in Pardubice and make previ-
ously closed parts of this site available to wide public. 
Partial goals of the project are following:
• renew the interior and exterior of NCHS, 
• locate the gallery in suitable, modern, open-space, 

originally industrial premises,
• create comfortable and relaxing area which will non-

violently educate and aesthetically cultivate visitors,
• build a depositary for work of art,
• create interior installations,
• remove access barriers,
• increase protection and security of the site,
• create exhibition space for new expositions,
• build technical and technological background which 

would secure the necessary properties of interior 
environment of the gallery

• interconnect activities of individual subjects operat-
ing within the area of Winternitz automatic mills.

The realization of the project will result into the recon-
struction and availability of the main building of the for-
mer mill, connected to the change of its utilization by the 
East Bohemian Gallery in Pardubice. This part of NCHS 
is currently in unsatisfactory technical shape which pre-
vents public access into these premises. The unsatisfac-
tory technical conditions of the building have to be fixed 
by construction work and changes in order to make the 
building available for its new function. 

Žadatel: Pardubický kraj
Operační program: IROP, ITI
Prioritní osa: 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 
institucí
Specifický cíl: IP 4e: 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochra-
ny a rozvoje kulturního a přírodního dědictví 
Celkové náklady: 338 506 988,09 Kč
Požadovaná výše dotace: 230 823 540,00 Kč
Doba realizace: 05/2020 – 02/2023
Stav žádosti: Žádost v hodnocení

Hlavním cílem projektu je obnova národní kulturní památky 
Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích, vč. zpřístupnění 
dosud neprezentovaných částí památky široké veřejnosti. Dílčími 
cíli projektu jsou:
• obnova interiérů i exteriérů NKP, 
• umístění galerie do vyhovujících moderních velko-

prostorových, původně industriálních prostor,
• vytvoření příjemného relaxačního prostoru, který bude 

nenásilně vzdělávat a esteticky kultivovat návštěvníky,
• vybudování depozitáře pro umělecká díla,
• vybudování vnitřních instalací,
• odstranění přístupových bariér,
• zvýšení ochrany a zabezpečení památky,
• vybudování výstavních prostor pro nové expozice,
• výstavba technického a technologického zázemí, které 

zajistí potřebné vlastnosti vnitřního prostředí galerie
• propojení aktivit jednotlivých subjektů působících  

v areálu Winternitzových automatických mlýnů.

Realizací projektu dojde k rekonstrukci a zpřístupnění hlavní 
budovy bývalého mlýna, spojené se změnou jejího užívání pro 
Východočeskou galerii v Pardubicích. Tato část NKP se aktuál-
ně nachází v nevyhovujícím technickém stavu, který brání zpří-
stupnění této památky veřejnosti. Vzhledem k nevyhovujícímu 
technickému stavu objektu je nutné provedení stavebních prací 
za účelem zpřístupnění budovy pro její novou funkci. 
V současné době sídlí Východočeská galerie v Pardubicích  
v nedostačujících prostorech na Zámku Pardubice a v Domě  
U Jonáše nacházejícím se v historickém centru města Pardubic. 
Aktuálně využívané prostory mají své výstavní limity.
Díky obnově a zpřístupnění těchto prostor hlavní budovy býva-

OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO KRAJSKOU GALERII  
/ RECONSTRUCTION OF WINTERNITZ AUTOMATIC MILLS FOR REGIONAL GALLERY
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Zdroj: stavbaweb.cz / Source: stavbaweb.cz 

Zdroj: stavbaweb.cz / Source: stavbaweb.cz 

The East Bohemian Gallery is currently located in insuf-
ficient premises of the Pardubice Castle and House at 
Jonáš which is in the historic center of Pardubice. All the 
currently used premises have many exhibition limits.
Reconstruction and better accessibility of the main 
building of the former mill will enable the East Bohemian 
Gallery to extend their expositions and improve the qual-
ity of their programme as well as  facilities for the staff 
who prepare these programmes, expositions and other 
cultural or educational events. Visitors will get the chance 
to experience the unique view of the city and its sur-
roundings from a roof terrace. This essential conceptual 
decision present the gallery with an unparalleled oppor-
tunity to become a modern sought-after cultural institu-
tion of the 21st century.

lého mlýna budou moci být rozšířeny a zkvalitněny expozice  
a program Východočeské galerie v Pardubicích a rovněž zázemí 
pro činnost pracovníků připravujících tyto expozice a programy 
nebo další kulturní a vzdělávací akce. Návštěvníkům se otevře  
i možnost jedinečného pohledu na město a jeho okolí ze střešní 
terasy. Toto zásadní koncepční rozhodnutí nabízí galerii jedi-
nečnou šanci a možnost stát se moderní vyhledávanou kulturní 
institucí 21. století.

Návrh ateliéru Transat Architekti
Draft from the studio of Transat Architekti

Návrh ateliéru Transat Architekti
Draft from the studio of Transat Architekti
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GALERIE MĚSTA PARDUBICE 
/ CITY GALLERY OF PARDUBICE

Zdroj: stavbaweb.cz / Source: stavbaweb.cz 

Applicant: HApplicant: Statutory City of Pardubice
Operational Programme: ( or subprogramme): IROP, ITI
Priority Axis: 3 Good administration of the region and 
better efficiency of public institutions
Specific Goal : IP 4e: 3.1 1 Improved efficiency of pres-
entation, better protection and development of cultural 
and natural heritage 
Total Costs: 92,950,389.84 CZK
Requested Level of Subsidy: 18,000,000.00 CZK
Time of Implementation: (or expected time of realiza-
tion): 11/2020 – 12/2022
Status of Application: Application granted

The main goal of the project is to reconstruct and 
revitalize the national cultural heritage site (NCHS) of 
Winternitz automatic mills in Pardubice and make previ-
ously closed parts of this site available to wide public. It is 
one of many projects which will be realized in this location.

City Gallery of Pardubice (CGoP) currently resides in 
rented premises „na Příhrádku“ in the historic center of 
Pardubice. These premises have been insufficient for 
many reasons. The area of former granary in the build-
ing has its exhibition limits (integrity of the space is bro-
ken down by columns and arching and there is a lack of 
coherent areas), it is very difficult and often impossible 
to get the larger exhibits there, lecturer facilities and  
a possibility to build a full-fledged art studio are missing 
as well as a depot for any work of art, suitable storage 
facilities and offices. It is almost impossible to do any con-
struction work on the building, because it is  classified as 
a protected historical monument, thus making any exhibi-
tion or art projects requiring architectural or construction 
adjustments impracticable. Transport availability is not 
ideal either, e.g. transport of exhibitions. The possibility 
to relocate the gallery into the reconstructed industrial 
premises of Winternitz automatic mills, which have been 
conceived as one big „open space”, provides CGoP with 
the opportunity of substantial programme development. 

The realization of the project will lead to the reconstruc-
tion and accessibility of the current depot of packed 

Žadatel: Statutární město Pardubice
Operační program: (případně podprogram): IROP, ITI
Prioritní osa: 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných 
institucí
Specifický cíl: IP 4e: 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení 
ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví 
Celkové náklady: 92 950 389,84 Kč
Požadovaná výše dotace: 18 000 000,00 Kč
Doba realizace: (nebo předpokládaná doba realizace): 
11/2020 – 12/2022
Stav žádosti: Žádost podpořena

Hlavním cílem projektu je obnova národní kulturní památky 
Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích, vč. zpřístupnění 
dosud neprezentovaných částí památky široké veřejnosti. Jedná 
se o jeden z více projektů, které budou v území realizovány.

V současné době Galerie města Pardubic (GAMPA) sídlí v pro-
najatých prostorech na Příhrádku, v historickém centru města 
Pardubic, které jsou z několika důvodů v již nevyhovujícím stavu. 
Prostor sýpky na Příhrádku má své výstavní limity (prostor je 

Návrh ateliéru Transat Architekti
Draft from the studio of Transat Architekti
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flour hand in hand with the changed way of utilization 
by CGoP. This part of NCHS suffers from unsatisfactory 
technical conditions which prevent public access into this 
part of the site. 

Reconstruction and better access of these premises will 
help to extend expositions of CGoP, increase quality of 
exhibitions as well as quality of facilities for the staff who 
prepare these programmes, expositions and other cul-
tural or educational events.

členěn klenbami a sloupovím, je zde nedostatek souvislých 
ploch), rozměrnější exponáty je obtížné či nemožné do prostoru 
dostat, chybí lektorské zázemí a možnost vybudovat plno-
hodnotný výtvarný ateliér, depot pro umělecká díla, vhodné 
skladovací prostory, kanceláře. Jelikož se jedná o památkově 
chráněný objekt, výstavní a umělecké projekty, které by vyžado-
valy architektonickou či stavební úpravu, jsou prakticky nemož-
né. Dopravní dostupnost rovněž není ideální, např. pro převozy 
výstav. Možnost umístit galerii do rekonstruovaných industri-
álních prostor v areálu Winternitzových automatických mlýnů, 
které jsou koncipované jako velký „open space”, skýtá GAMPě 
možnost velkého programového rozvoje. 

Realizací projektu dojde k rekonstrukci a zpřístupnění stávajícího 
skladu balené mouky, spojené se změnou užívání pro GAMPu. 
Tato část NKP se aktuálně nachází v nevyhovujícím technickém 
stavu, který brání zpřístupnění této památky veřejnosti. 

Díky obnově a zpřístupnění těchto prostor budou moci být 
rozšířeny a zkvalitněny expozice a program GAMPA a rovněž 
zázemí pro činnost pracovníků připravujících tyto expozice  
a programy nebo další kulturní a vzdělávací akce.

REVITALIZACE RAČANSKÉHO RYBNÍKA / REVITALIZATION OF RAČANSKÝ POND

Applicant: town of Přelouč
Operational Programme: Environment
Priority Axis: 4 – Care and protection of environment and 
countryside
Area of Support: 4.3 – Strengthen the natural functions of 
countryside
Total Costs: 2,727,118.19 CZK
Requested Level of Subsidy: 1,541,012.36 CZK
Time of Implementation: 05/2020 – 09/2020
Status of Application: Project completed

Račanský pond is situated in the urban part of Přelouč. 
There had been a thick layer of sediment on the bottom 
of the pond which made it highly polluted. Steep banks, 
fitted with concrete panels, had prevented the pond 
from its natural spill. Construction work and adjustments 
resulted into extraction of the sediment and removal of 
concrete panels from the perimeter of the pond. The 
banks were cleaned from weed and other plants which 

Žadatel: Město Přelouč
Operační program: Životní prostředí
Prioritní osa: 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Oblast podpory: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
Celkové náklady: 2 727 118,19 Kč
Požadovaná výše dotace: 1 541 012,36
Doba realizace: 05/2020 – 09/2020
Stav žádosti: Projekt dokončen

Račanský rybník se nachází v intravilánu města Přelouče. Na 
jeho dně ležela vysoká vrstva sedimentu a celý rybník byl vysoce 
znečištěný. Příkré svahy s betonovými panely bránily přirozené-
mu rozlivu. Prostřednictvím stavebních úprav došlo k odtěžení 
sedimentu a odstranění panelového opevnění po obvodu rybní-
ku. Břehy byly vyčištěny od náletových rostlin, byl upraven jejich 
sklon a nově bylo vytvořeno litorální pásmo pro vodní živočichy 
a ptactvo. Na okolní stromy byly usazeny budky pro ptáky a 
netopýry. Realizací projektu došlo ke zlepšení biologických funkcí 
rybníka a zlepšení zdravotního a estetického stavu okolní zeleně.
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Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

Revitalizace Račanského rybníka  
Revitalization of Račanský pond do not belong into this environment and their gradi-

ent was lowered, hence creating a littoral zone for birds 
and aquatic animals. Surrounding trees have been fitted 
with birdhouses and bat houses. The realization of the 
project has improved biological functions of the pond as 
well as the health and aesthetic conditions of surround-
ing greenery.

ROZŠÍŘENÍ TŘÍDÍCÍ LINKY LIKO SVITAVY A.S. 
/ EXTENSION OF SORTING LINE AT LIKO SVITAVY A.S.

Applicant: LIKO SVITAVY a.s.
Operational Programme: Environment
Priority Axis: 3 – Waste and material flow, environmen-
tal burdens and hazards
Area of Support: 3.2 – Increase the share of material 
and energetic utilization of waste
Total Costs: 10,605,650.00 CZK
Requested Level of Subsidy: 4,743,000.00 CZK
Time of Implementation: 10/2020 – 12/2020
Status of Application: Project completed

The original sorting line from 1995 has been modern-
ized at the company of LIKO SVITAVY a.s. with the 

Žadatel: LIKO SVITAVY a.s.
Operační program: Životní prostředí
Prioritní osa: 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické 
zátěže a rizika
Oblast podpory: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energe-
tického využití odpadů
Celkové náklady: 10 605 650,00 Kč
Požadovaná výše dotace: 4 743 000,00 Kč
Doba realizace: 10/2020 – 12/2020
Stav žádosti: Projekt dokončen

Ve společnosti LIKO SVITAVY a.s. proběhla modernizace původ-
ní třídící linky z roku 1995 s cílem navýšení kapacity pro separaci 
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aim to increase capacity of waste separation which 
is connected to development of waste management 
and related services. The original sorting line has been 
equipped with new conveyors and a pressing unit. This 
extension also helped to increase the number of sorting 
points. Realization of the project ensured modernization 
of the whole waste collection network and possibility for 
more than 65,000 residents of the area to reuse waste. 
Capacity of the sorting line has been increased by 310 
tons of incoming waste a year.

odpadů a rozvojem služeb v oblasti odpadového hospodářství. 
Původní třídící linka byla vybavena novými dopravníky a lisovací 
jednotkou. Rozšířením třídící linky došlo také k navýšení počtu 
třídících míst. Realizace projektu zajistila modernizaci sběrné 
sítě odpadů a možnost jejich opětovného využití ve spádové 
oblasti pro 65 tis. občanů. Kapacita přijímaných odpadů v třídící 
lince byla navýšena o 310 tun ročně.

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

Třídící linka Liko Svitavy  
Sorting Line Liko Svitavy

Třídící linka Liko Svitavy  
Sorting Line Liko Svitavy
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MODERNIZACE VYBAVENÍ FARNÍ CHARITY CHRUDIM PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB VE SPÁDOVÉM ÚZEMÍ / MODERNIZATION OF EQUIPMENT OF PARISH CHARITY 
CHRUDIM IN ORDER TO PROVIDE SOCIAL SERVICE FOR ADJACENT AREAS 

Zdroj: Farní charita Chrudim / Parish Charity Chrudim

Applicant: Parish Charity Chrudim
Operational Programme: Integrated Regional Operational 
Programme (IROP)
Priority Axis: 4 Community led local development (CLLD)
Area of Support: 4.1 Strengthening of community led local 
management in order to increase quality of life in rural 
areas and activate local potential
Total Costs: 2,983,760.78 CZK
Requested Level of Subsidy: 2,809,577.55 CZK
Time of Implementation: 30th November 2019 – 31st 
December 2020
Status of Application: Project completed

The project of „Modernization of Equipment of Parish 
Charity in Chrudim in Order to Provide Social Service for 
Adjacent Areas“ enabled to purchase cars and equip-
ment needed to provide both field and ambulatory social 
service in the given area. The project secured fund-
ing for acquisition of new laptops and mobile phones 
for the staff providing social service, new furniture and 
office equipment and 7 new LPG cars for Parish Charity 
Chrudim. 

Žadatel: Farní Charita Chrudim
Operační program: Integrovaný regionální operační program 
(IROP)
Prioritní osa: 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Oblast podpory: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního roz-
voje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech 
aktivizace místního potenciálu
Celkové náklady: 2 983 760,78 Kč
Požadovaná výše dotace: 2 809 577,55 Kč
Dobra realizace: 30. 11. 2019 – 31. 12. 2020
Stav žádosti: Projekt dokončen

V rámci projektu „Modernizace vybavení Farní charity Chrudim 
pro poskytování sociálních služeb ve spádovém území“ bylo 
pořízeno vybavení a automobily pro poskytování terénní  
a ambulantní sociální péče ve spádovém území. Díky projektu 
byly pořízeny nové notebooky a mobilní telefony pro pracovníky 
sociálních služeb, byl pořízen nový nábytek a vnitřní vybavení 
kanceláří Farní charity Chrudim a 7 nových automobilů s poho-
nem na LPG. 

Pořízený automobil pro poskytování terénní a ambulantní sociální péče  
Acquired car for provision of field and ambulatory social services

Zdroj: Farní charita Chrudim / Parish Charity Chrudim

Pořízené vnitřní vybavení kanceláří  
Acquired office equipment
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Zdroj: P-PINK / Source: P-PINK 

Vizualizace coworkingové prostory
Visualization of coworking area

REVITALIZACE OBJEKTU NA JANA PALACHA ČP. 363 A 372 PRO UMÍSTĚNÍ P-PINK, Z.Ú.  / 
REVITALIZACE OBJEKTU NA JANA PALACHA ČP. 363 A 372 PRO UMÍSTĚNÍ P-PINK, Z.Ú. 

Applicant: Pardubice Business Incubator, z. ú.
Operational Programme: Entrepreneurship and innovations 
for competitiveness (OP PIK)
Priority Axis: PO-1 Development of R&D for innovations
Area of Support: 1.2 Increase intensity and efficiency of 
cooperation in the field of research, development and 
innovations
Total Costs: 33,000,000 CZK
Requested Level of Subsidy: 16,500,000 CZK
Time of Implementation: 1st June 2020 – 30th November 
2022
Status of Application: Application granted

The goal of the project is to extend the premises for inno-
vative infrastructure, acquire new equipment and improve 
capacities for mutual utilization of technology. 

The submitted project aims to revitalize the building no. 
363 and 372 at Jana Palacha street in Pardubice where 
activities of P-PINK will be moved in the future. P-PINK 
currently resides at the address of nám Republiky 2686. 
The project will help to reconstruct the building and cre-
ate an area of 798,93 m2. The reconstructed building will 
remain property of the city of Pardubice. New premises 
will provide clients of P-PINK with sufficient background 
in the form of modular offices (according to the needs of 
growth of individual startups), meeting rooms, a confer-
ence room, a coworking office, relax zone and last but not 
least a prototype workshops. These workshops will enable 
young startups to simulate, model, assemble and test a 
prototype version of their product (3D printers and other 
equipment) and simultaneously create basic multimedia 
content for their own marketing activities. Realization of 
the project will help to increase quality of management 
of programmes of incubation and acceleration which will 
include service of supportive nature in order to help the 
starting businesses. 

Žadatel: Pardubický podnikatelský inkubátor, z. ú.
Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschop-
nost (OP PIK)
Prioritní osa: PO-1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Oblast podpory: 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve 
výzkumu, vývoji a inovacích
Celkové náklady: 33 000 000 Kč
Požadovaná výše dotace: 16 500 000 Kč
Dobra realizace: 1.7.2020 – 30.11.2022
Stav žádosti: Žádost podpořena

Cílem projektu je rozšíření prostor inovační infrastruktury, poří-
zení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání 
technologií. 

V rámci předkládaného projektu dojde k revitalizaci objektu 
čp. 363 a 372 v ulici Jana Palacha v Pardubicích, kam bude v 
budoucnu přesunut provoz P-PINK ze současných prostor na 
adrese nám Republiky 2686. V rámci projektu bude zrekon-
struován objekt, ve kterém vznikne plocha 798,93 m2, přičemž 
samotný rekonstruovaný objekt je v majetku města Pardubice. 
Nově vzniklé prostory nabídnou klientům P-PINK dostateč-
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Zdroj: P-PINK / Source: P-PINK 

Vizualizace coworkingové prostory
Visualization of coworking area

VYHLÍDKA V OBCI ČISTÁ / VIEWPOINT IN VILLAGE OF ČISTÁ 

Applicant: municipality of Čistá 
Programme: National Programme of Support of Regional 
Tourism of MRD (2016-2020)
Subprogramme: Develpoment of basic and accompanying 
infrastructure for tourism (11772)
Subsidy Title: č. 3 – Development of public infrastructure 
for tourism
Total Costs: 1,281,871.28 CZK
Requested Level of Subsidy: 640,935.00 CZK
Time of Implementation: 9/2020 – 12/2021
Status of Application: Application granted

The draft of the project includes construction of a view-
point in the village of Čistá at Litomyšl. The viewpoint 
will be between two linden tree tops and it will be located 
close to a dirt road crossing on municipal land. 
The viewpoint will be constructed as a path in the shape 
of the letter „S“ and placed between tree crowns of two 
linden trees which stand above the village of Čistá. One 
of those is a torso of the original historic linden and the 
other was planted during official ceremony. The viewpoint 
will comprise wood and metal construction in the level 

Žadatel: Obec Čistá 
Program: Národní program podpory cestovního ruchu v regio-
nech MMR (2016-2020)
Podprogram: Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury ces-
tovního ruchu (11772)
Dotační titul: č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního 
ruchu
Celkové náklady: 1 281 871,28 Kč
Požadovaná výše dotace: 640 935,00 Kč
Dobra realizace: 9/2020 – 12/2021
Stav žádosti: Žádost podpořena

Návrh projektu plánuje výstavbu vyhlídky v obci Čistá u Litomyšle. 
Vyhlídka mezi korunami dvou lipových stromů. Stavba bude 
umístěna v blízkosti křížení polních cest na obecních pozemcích. 
Vyhlídka ve tvaru písmene S, která je řešena formou stezky v 
korunách dvou lip, solitérně stojících nad obcí Čistá. Jedná se 
o torzo původní historické lípy a slavnostně vysazené lípy nové. 
Bude řešena pomocí materiálů dřeva a kovové konstrukce v 
úrovni 3,2 – 3,8 m nad okolním terénem se zábradlím. Vyhlídka 
nebude zastřešena. Přístup je řešen po točitém schodišti ocelo-
vé konstrukce. Stabilita je zajištěna kombinací důmyslné trámo-

né zázemí v podobě modulárních kanceláří (dle potřeb růstu 
startupů), jednacích místností, konferenčního sálu, coworkin-
gové kanceláře, relaxační zóny a v neposlední řadě také pro-
totypové dílny. V těchto dílnách si budou moci mladé startupy 
namodelovat, sestrojit a také otestovat prototypovou verzi 
svého produktu prostřednictvím např. 3D tiskárny a dalšího 
vybavení a zároveň si budou moci vytvořit základní multimediál-
ní obsah pro vlastní marketingovou aktivitu. Realizace projektu 
mj. umožní kvalitněji řídit programy inkubace a akcelerace, které 
budou zahrnovat podpůrné služby na pomoc začínajícím pod-
nikatelům. 
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between 3.2 – 3,8 m above the surrounding terrain and it 
will be fitted with railing. It will not be covered. Access will 
be through a metal spiral staircase. Stability is secured 
by a combination of ingenious beam construction with 
connective elements made of metal. The total area of the 
construction is 58 m2, the built-up area is 62 m3.

The locality of the viewpoint is currently situated at  
a place which has always been perceived by the locals 
as a place of rest and recreation and also as a place 
social gatherings related to festivities. The area has been 
profusely used to celebrate Easter, New Year and similar 
occasions. Current conditions of this locality do not pre-
sent the place as an interesting tourist point to unbiased 
visitors. Construction of the Fuchs Tree Crown Viewpoint 
will increase tourist interest in the village and surround-
ing areas because this unique site will offer the overview 
of available destinations through panoramic view into 
the country – it is possible to see Žďárské Hills and 
Javornický Ridge over the tops of the Giant Mountains 
and Orlické Mountains.

vé konstrukce s ocelovými spojovacími prvky. Celková zastavěná 
plocha činí 58 m2, obestavěný prostor je 62 m3.

Oblast realizace je v současné době situována jako místo, které 
bylo vždy místními vnímáno jako místo odpočinku, rekreace, ale 
také společenské shromaždiště pro slavnostní účely. Hojně je 
toto prostranství využíváno pro oslavy Velikonoc, Nového roku 
apod. Současný stav lokace nepůsobí jako zájmový turistický 
bod cestovního ruchu pro nestranné návštěvníky. Vybudováním 
Fuchsovy vyhlídky korunami stromů bude docíleno zvýšení turis-
tického zájmu o obec, ale i okolí, jelikož unikátní vyhlídka nabídne 
přehled dostupných destinací prostřednictvím kruhového výhle-
du do širokého okolí – přes hřebeny Krkonoš a vrcholky Orlických 
hor je možné spatřit Ždárské vrchy i Javornický hřeben.

Zdroj: Technická zpráva projektové dokumentace / 
Source: Technical report of project documentation  

Zdroj: Technická zpráva projektové dokumentace / 
Source: Technical report of project documentation  

Vizualizace vyhlídky v obci Čistá
Vizualization of the viewpoint in Čistá

Vizualizace vyhlídky v obci Čistá
Vizualization of the viewpoint in Čistá
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Applicant: Pardubice Region
Name of Programme: Operational Programme Research, 
Development and Education
Appeal: 02_16_034 Implementation of regional action 
plans in priority axis 3 of OP
Priority Axis: PO 3 – Equal access to quality preschool, 
primary and secondary education
Reg. Number of Project: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0
008527
Project Partners: 
Regional Development Agency of Pardubice Region
Centre of Lifelong Education – facility for DVPP of 
Pardubice Region
Life-long Learning Recognition Centre of Pardubice 
Region, o. p. s.
Date of Implementation: 02/2018 - 12/2020
Time of Realization: 35 months
Estimated Total Costs:  87,958,205.95 CZK
Key Activities Realized within the Project:
Project management
Support of polytechnic education
Support of reading and mathematical literacy
Development of career consulting
Creation of inclusive educational conception of 
Pardubice Region
Status of Application: Project completed

The goal of the project was to support polytechnic edu-
cation, reading and mathematical literacy, provision of 
career consulting and creation of inclusive educational 
concept of the region. The project was realized with 
financial participation of three partners including RDA 
PR.

RDA PR realized the key activity 2 named „Support of 
polytechnic education“ which aims primarily at peda-
gogues having information and basic outline of actual 

Žadatel:  Pardubický kraj
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: 02_16_034 Implementace Krajských akčních plánů v 
prioritní ose 3 OP
Prioritní osa: PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527
Partneři projektu: 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP 
Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení  
Pardubického kraje, o. p. s.
Datum realizace projektu: 02/2018 - 12/2020
Délka trvání realizace projektu: 35 měsíců
Předpokládané celkové náklady projektu:  87 958 205,95 Kč
Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje
Stav žádosti: Projekt dokončen

Cílem projektu byla podpora polytechnického vzdělávání, čte-
nářské a matematické gramotnosti, poskytování kariérového 
poradenství a zpracování inkluzivní koncepce kraje. Projekt byl 
realizován třemi partnery s finanční účastí, včetně RRA PK.

RRA PK realizovala klíčovou aktivitu 2 s názvem Podpora 
polytechnického vzdělávání, která je zacílena primárně na to, 
aby pedagogové měli přehled o aktuálním vývoji poznatků  
a skutečností ve svém oboru a mohli je tak předávat svým 
žákům. 
K naplnění tohoto cíle došlo za účasti 20 středních škol v kraji, 
které byly vybrány Pardubickým krajem na základě skupin 
oborů, které jsou v souladu s požadavky trhu práce a kore-

LONG TERM PROJECTS / DLOUHODOBÉ PROJEKTY
IKAP - IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE 
/ IRAP – IMPLEMENTATION OF REGIONAL ACTION PLAN OF PARDUBICE REGION
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and relevant development of knowledge in their respec-
tive fields so they would be able to pass it to their stu-
dents. 

The goal has been met with the participation of 20 
regional high schools chosen by representatives of 
Pardubice Region based on fields of study and their 
correspondence with requirements of the labor market 
and with the Regional Action Plan for development of 
education. The high schools have established coopera-
tion with primary and secondary schools, thus creating 
an educational network where pedagogues can cooper-
ate in an effort to develop polytechnic skills and knowl-
edge. Teachers from the involved schools have extended 
their competences in the field of polytechnic education 
through sharing good practice and experience, utilization 
of topical project days and afterschool activities and now 
they can use the knowledge in practice.

There were 204 topical project days realized during the 
project. These project days focused on biology, chemis-
try, electromobility, robotics, processing of wood, metal 
and plastics, CNC machining, programming and 3D print, 
meteorology, pedology, etc. Thirteen schools supported 
the programme with afterschool activities. 

Reflective reports have shown that the project was ben-
eficial not only for the involved teachers, who appreciate 
new knowledge which they can apply during their lessons 
but also for the primary, secondary and high schools 
themselves. Interesting ideas and new processes have 
been shared across different fields of study and inter-
disciplinary cooperation among pedagogues has been 
established. Involvement of the teachers in the project 
contributed to their personal development and improved 
their competences in the area of polytechnics and qual-
ity of education. The high schools have noticed increased 
interest in their fields of study including the ones which 
did not used to be popular. 

spondují s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání. Střední 
školy navázaly spolupráci se základními školami, tím se vytvořila 
síť škol, jejichž pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracovali 
na rozvoji polytechnických znalostí. Pedagogové zapojených 
škol si prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe, zkušeností, 
tematicky zaměřených projektových dnů a kroužků pro žáky 
rozšířili své kompetence v oblasti polytechnického vzdělávání  
a uplatňují získané poznatky v praxi.

Za dobu realizace projektu se uskutečnilo celkem 204 projekto-
vých dnů tematicky zaměřených na biologii, chemii, elektromo-
bilitu, robotiku, zpracování dřeva, kovů a plastů, CNC obrábění, 
programování a 3D tisk, meteorologii, pedologii, atd. Na třinácti 
školách probíhala výuka kroužků. 

Na základě zpracovaných reflexních zpráv vyplynulo, že projekt 
byl přínosem nejen pro zapojené pedagogy, kteří oceňují nově 
získané poznatky a aplikují je do své výuky, ale byl přínosný i pro 
samotné základní a střední školy. Došlo k vzájemnému oboha-
cení se napříč učebními obory, podařilo se navázat meziobo-
rovou spolupráci mezi pedagogy. Zapojení do projektu přispělo 
k osobnímu rozvoji pedagogů a ke zvyšování jejich kompetencí 
v oblasti polytechniky a zkvalitnění výuky. Střední školy evidují 
zvýšený zájem o studium na jejich škole, a to i u dříve ne zcela 
populárních oborů. 

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

Nové laboratorní pracoviště  
New laboratory workstations 
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Applicant: Pardubice Region
Name of Programme: Operational Programme Research, 
Development and Education
Appeal: 02_18_055 Smart Accelerator II
Priority Axis: PO 2 – Development of universities and 
human resources for R&D
Reg. Number of Project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/00
16502
Partner: Regional Development Agency of Pardubice 
Region
Date of Realization: 09/2019 – 12/2022
Time of Realization: 40 months
Estimated Total Costs: 29,992,531.85 CZK
Key Activities:
Mapping process leading to comprehensive overview of 
innovative environment in the region
Assistance aiming to support realization of significant 
projects
Workshops and specialized events for selected target 
groups
Pilot trial aiming to support talent and potential of chil-
dren from Pardubice Region 
Status of Application: realization ongoing 
 
The project aims to support and develop innovative envi-
ronment in accordance with the National Research and 
Development Strategy for Intelligent Specialization of the 
Czech Republic (RIS3 strategy) and its regional annex for 
Pardubice Region. 

Some of the key activities of the project are a mapping 
process leading to comprehensive overview of innovative 
environment in the region, assistance aiming to support 
realization of significant projects, workshops and expert 
events for chosen target groups or pilot trial aiming to 
support talent and potential of children from Pardubice 
Region. Another activity which belongs under this pro-
ject, named „Marketing and Communication Strategy of 
the Region” aims to build the proper image of Pardubice 
Region in key competitive fields through cooperation with 
significant regional subjects from both private and public 

Žadatel:  Pardubický kraj
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: 02_18_055 Smart Akcelerátor II
Prioritní osa: PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro 
výzkum a vývoj
Reg. číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502
Partner: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Datum realizace projektu: 09/2019 – 12/2022
Délka trvání realizace projektu: 40 měsíců
Předpokládané celkové náklady na projekt: 29 992 531,85 Kč
Klíčové aktivity:
Mapování k získání uceleného přehledu o inovačním prostředí 
v kraji
Asistence s cílem podpořit realizaci významných projektů
Workshopy a odborné akce pro vybrané cílové skupiny
Pilotní ověření s cílem podpořit nadání a rozvoj potenciálu dětí 
na území Pardubického kraje
Stav žádosti: v realizaci 
 

Projekt je zaměřen na rozvoj inovačního prostředí v kraji v sou-
ladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní 
specializaci České republiky (RIS3 strategie) a její krajskou pří-
lohou za Pardubický kraj.

Mezi klíčové aktivity projektu patří Mapování k získání uceleného 
přehledu o inovačním prostředí v kraji, Asistence s cílem podpo-
řit realizaci významných projektů, Workshopy a odborné akce 
pro vybrané cílové skupiny, Pilotní ověření s cílem podpořit 
nadání a rozvoj potenciálu dětí na území Pardubického kraje. 
Ve spolupráci s významnými subjekty v kraji z řad veřejného 
i soukromého sektoru bude v rámci aktivity Marketingová a 
komunikační strategie kraje budována image Pardubického 
kraje v klíčových oborech, které jsou konkurenceschopné, pro-
střednictvím profesionálních marketingových materiálů. Dále 

SMART AKCELERÁTOR PARDUBICKÉHO KRAJE II  
/ SMART ACCELERATOR OF PARDUBICE REGION II 
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sector and professional marketing support. The project 
will also continuously keep pupils and students interested 
in the fields of technology, science and biology, offered by 
schools in the region, as well as in innovative and crea-
tive activities, strengthening of regional identity, innova-
tive entrepreneurship and popularization of research and 
development. There were two tenders successfully real-
ized in 2020. The first one is related to provision of ser-
vice during preparation of creative online media concepts 
and continuous provision of service within realization of 
the communication strategy of the brand „Parádní kraj“ 

bude kontinuálně vzbuzován zájem žáků a studentů o technické 
a přírodovědné obory nabízené školami v kraji, o inovační a kre-
ativní činnost, posilování regionální identity, inovativní podnikání 
a popularizaci vědy a výzkumu. V roce 2020 došlo k úspěšné 
realizaci dvou výběrových řízení. První se týká poskytování 
služeb při tvorbě kreativních a mediálních online konceptů  
a průběžného poskytování služeb v rámci realizace komunikační 
strategie značky Parádní kraj. Druhé se týká komunikační stra-
tegie značky Parádní kraj v rámci realizace Marketingové stra-
tegie pro podporu inovací, vědy a výzkumu v Pardubickém kraji. 
Jedním z hlavních cílů projektu SmAcc II je regionální rozvoj 

Zdroj: web paradnikraj.cz / Source: web paradnikraj.cz 

Komunikační kampaň Tvoříme
communication campaign „We Create“
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(Awesome Region). The other one is related to the com-
munication strategy of the brand „Parádní kraj“ within 
realization of the „Marketing strategy to support innova-
tion, research and development in Pardubice Region“. 
One of the main goals of the SmAcc II project is regional 
development of Pardubice Region. It aims to drive the 
region to become an interesting destination for investors, 
not only the foreign ones, who can bring new know-how 
and support further development of the region. Main 
target groups are enterprises, research organizations, 
municipalities and students. Other supporting activities 
of the project are strategic interventions which reflect 
needs of individual fields and branches of stakeholders in 
Pardubice Region. The goal is to build a position of the 
region as one which is strong and competitive with pro-
gressive development driven by high innovative activity of 
companies, top-notch research and education, drive and 
creativity of residents. 

One of the main areas of the project is Industry 4.0 , iden-
tification and development of talented children, creation 
and development of SMART environment within munici-
palities, promotion of business activities and increase of 
cooperation in the field of industry, science and research. 

The project comprises educational events for stake-
holders, marketing promotion and so called platforms, 
i.e. meetings of representatives of business sector of 
Pardubice Region with representatives of scientific 
and research institutions, for example the University of 
Pardubice. It involves the following fields: chemistry, plas-
tics and textile; electrical engineering and IT; machine 
engineering and transport; SMART Region of Pardubice. 
The project also offers support during preparatory phas-
es of innovative projects, so called „Assistance Voucher“. 

Pardubického kraje. Jde především o to, aby se kraj stal zajíma-
vou destinací nejen pro zahraniční investory, kteří sem mohou 
přinést nové know-how a podpořit další rozvoj regionu. Cílovými 
skupinami jsou zejména firmy, výzkumné organizace, obce  
a studenti. Mezi podpůrné aktivity projektu lze zařadit přípravu 
strategických intervencí, které odrážejí potřeby jednotlivých 
odvětví a zúčastněných stran v Pardubickém kraji. Cílem je, aby 
byl kraj po skončení projektu vnímán jako silný a konkurence-
schopný region, který se progresivně rozvíjí, a to díky vysoké ino-
vační aktivitě firem, špičkovému výzkumu a vzdělání, kreativitě  
a podnikavosti svých obyvatel.
Mezi nejdůležitější oblasti projektu patří Průmysl 4.0, identifikace 
a práce s talentovanými dětmi, tvorba a rozvoj SMART prostředí 
v obcích, propagace podnikatelských aktivit a také zvýšení spo-
lupráce v oblasti průmyslu a vědy a výzkumu. 

V rámci projektu jsou plánovány vzdělávací akce pro stake-
holdery, marketingová propagace firem a platformy, tj. jed-
nání na kterých se setkávají zástupci firem Pardubického 
kraje a zástupci vědeckovýzkumných institucí, mezi které patří  
i Univerzita Pardubice. Jedná se o obory: chemie, plast a textil; 
elektrotechnika a IT; strojírenství a doprava; SMART region 
Pardubického kraje. Projekt dále nabízí podporu na přípravu 
inovativního projektu tzv. Asistenční voucher. 
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Regional Development Agency of Pardubice Region have 
fully pursued support of wide agricultural public since 
2019. These activities have been carried out under the 
Support Centre for People in the Field of Agriculture 
(„SCPFA“). The center was established based on the 
requirements of Pardubice Region, Agrovenkov, o.p.s. 
company and realization of the international project 
INNOGROW from Interreg Europe Programme which, 
based on analysis carried out, had shown the necessity to 
support small and medium rural enterprises in Pardubice 
Region.

The main goal is to increase awareness in the areas of 
funding and subsidy possibilities and to help entrepre-
neurs in the fields of agriculture and forestry with the 
areas of consulting, coordination and project preparation.

SCPFA representatives take active part in seminars 
regarding actual information on funding and subsidy pos-
sibilities in agriculture. This includes cooperation with the 
National Network for Rural Areas (National Agriculture 
Intervention Fund), Agrovenkov, o.p.s. company and also 
the Agricultural Chamber of Pardubice Region . 

Od roku 2019 se Regionální rozvojová agentura Pardubického 
kraje plně věnuje podpoře široké zemědělské veřejnosti, a to 
pod hlavičkou Centra na podporu zemědělců („CPZ“). Centrum 
vzniklo na základě požadavku Pardubického kraje, společ-
nosti Agrovenkov, o.p.s. a realizace mezinárodního projektu 
INNOGROW podpořeného z programu Interreg Europe, který 
poukázal na základě provedených analýz, že je v Pardubickém 
kraji nutné podporovat malé a střední zemědělské podnikatele.

Hlavním cílem je zvýšení informovanosti v otázkách dotačních 
možností a pomáhat podnikatelům v oblasti konzultace, koor-
dinace a přípravy projektů v rámci zemědělství a také lesnictví.
Zástupce CPZ se aktivně účastní seminářů týkajících se aktu-
alit čerpání dotací do zemědělství. Jedná se o spolupráci  
s Celostátní sítí pro venkov (Státní zemědělský intervenční fond), 
společností Agrovenkov, o.p.s. a také s Regionální agrární komo-
rou Pardubického kraje. 

Mezi hlavní programy čerpání finančních podpor patří Program 
rozvoje venkova a národní dotace pod záštitou Ministerstva 

CENTRUM NA PODPORU ZEMĚDĚLCŮ 
/ SUPPORT CENTRE FOR PEOPLE IN THE FIELD OF AGRICULTURE

Zdroj: www.pixabay.com / Source: www.pixabay.com

Ilustrativní obrázek 
Illustrative photo

Zdroj: www.pixabay.com / Source: www.pixabay.com

Ilustrativní obrázek 
Illustrative photo
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One of the main programmes to provide financial sup-
port is „Programme of Development of Rural and Country 
Areas“ and national subsidies under the patronage of 
Ministry of Agriculture. There were more than 20 con-
sultations of project intents in 2020. There were no 
open appeals for many of the projects so the individual 
project intents have been registered and monitored until 
a proper appeal is opened so they could be processed 
for the applicant. One of the positive features was the 
autumn round of „Programme of Development of Rural 
and Country Areas“. An application had been submit-
ted into this round as a part of the operation 8.6.1 
Engineering and Technology for Forestry which was later 
approved. Other examples of funding and subsidy possi-
bilities include investments into fruit orchards, renovation 
of ponds and other water bodies. Entrepreneurs are most 
interested in the busiest operation of the whole pro-
gramme which is „Investment into Agricultural Activities“ 
but it was not opened in 2020.

RDA PR has monitored announcement of appeals within 
the „ Programme of Development of Rural and Country 
Areas” (PDRCA), national subsidies and individual 
appeals of local action groups (LAG). There were several 
consultations of project intents of potentional applicants 
in 2020. There were also applications of smaller projects 
submitted within LAG appeals in 2020 but chances of 
these projects, which directly compete with much larger 
ones, are minimal. The submitted applications focused on 
dirt road adjustments or revitalization of ponds.

Zemědělství. Za uplynulý rok 2020 proběhlo více než 20 
konzultací projektových záměrů. V mnoha případech nebyla 
aktuálně otevřená výzva pro podání žádosti, a tak jsou jednot-
livé záměry zaevidovány a sledovány do doby otevření vhodné 
výzvy, aby mohly být pro žadatele zpracovány. Pozitivní událostí 
bylo podzimní kolo Programu rozvoje venkova, do kterého byla 
úspěšně podána a následně schválena žádost v rámci operace 
8.6.1 Technika a technologie v rámci lesního hospodářství. Mezi 
další příklady dotačních možností můžeme zařadit investice do 
ovocných sadů, obnovy rybníků a vodních nádrží. Největší zájem 
je o nejvytíženější operaci celého Programu rozvoje venkova, 
a to Investice do zemědělských činností, která bohužel v roce 
2020 nebyla otevřena.

RRA PK sleduje vyhlašování výzev v rámci Programu pro rozvoj 
venkova („PRV“), Národních dotací a jednotlivých výzev míst-
ních akčních skupin („MAS“). Za uplynulý rok 2020 proběhlo 
několik konzultací k projektovým záměrům – potencionálních 
žadatelů. V roce 2020 byly v rámci MAS, podmnožiny PRV, 
podány žádosti menších projektů, které mnohdy nemají v kon-
kurenci velkých projektů šanci na úspěch. Podané žádosti byly 
zaměřeny na úpravy lesních cest či na revitalizaci rybníku.
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MEZINÁRODNÍ PROJEKT AQUARES / DOSAŽENÍ EFEKTIVNÍHO HOSPODAŘENÍ S VODOU 

PROSTŘEDNICTVÍM OPĚTOVNÉHO VYUŽITÍ VODY A ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY VODNÍCH 

ZDROJŮ  

/ INTERNATIONAL PROJECT AQUARES / WATER REUSE POLICIES ADVANCEMENT  

FOR RESOURCE EFFICIENT EUROPEAN REGIONS

Recyklace vody je klíčem k její udržitelnosti nejen v tako-
vých oblastech Evropy, kde je voda vzácností a panuje 
trvale suché podnebí, ale také na území České republiky. 
Opětovné využívání odpadní vody, která má po úpravě 
vyšší kvalitu nebo jakost, vhodnou pro další použití, je stále 
diskutovanějším celoevropským tématem. Recyklace vody 
může při využití ekologických inovací přispět k efektivnímu 
využívání zdrojů v takových oblastech, jako je např.: obno-

Recycling water is a key to being able to hold it both in 
those European regions where water is rare due to dry cli-
mate and in the Czech Republic. Waste water reuse which 
would, through specialized treatment, increase quality of 
water and enable its further use is a very actual topic all 
over Europe. Water recycling may, with utilization of envi-
ronmental innovations, contribute to efficient resource 
usage in such areas as e.g. renewal of wetlands, crop irri-

Partneři projektu: Project partners:

Institut evropských a středozemních vod (ES) 
/ Institute of European and Mediterranean 
Waters (ES)

Lodžské Vojvodství (PL)  
/ Duchy of Lodz (PL)

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

Agentura pro energii a vodu (MT)    
/ Agency for Energy and Water (MT)

Rada pro vodní hospodářství území Oldenburgu a 

Východního Fríska (DE) / Council for Water Management 

of Oldenburg and East Friesland Region (DE)

Ministerstvo životního prostředí a energie, odbor vodního 

hospodářství (GR) / Ministry of Environment and Energy, 

Department of Water Management (GR) 

Asociace Baltského pobřeží (LV)   
/ Association of Baltic Coast (LV)

Nadace životního prostředí Lombardie (IT) / 
Lombardy Foundation for Environment (IT)

Městský úřad Trebnje (SI) 
/ Municipality of Trebnje (SI)

Region Murcia (ES)  
/ Region Murcia (ES)
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gation, increase of industrial use (water used for cooling 
etc.) or to increase quality of soil and improve retention 
abilities of the country. Project AQUARES was estab-
lished to support efficient management and concept of 
„green growth“ through water reuse and protection of 
water sources.
The international project AQUARES was launched in 
June 2018 and is co-funded by the European Union from 
the Interreg Europe Programme. RDA PR is one of its 
partners. 10 organizations from 9 countries of European 
Union have been involved in the project. Other consortium 
members, apart from RDA PR, are Region Murcia (Spain), 
representatives of Greece (Ministry of Environment and 
Energy, Department of Water Management), Poland 
(Duchy of Lodz), Malta (Agency for Energy and Water), 
Italy (Lombardy Foundation for Environment), Germany 
(Council for Water Management of Oldenburg and East 
Friesland Region), Latvia (Association of Baltic Coast), 
Slovenia (Municipality of Trebnje) and Spain (Institute of 
European and Mediterranean Waters).
Realization of the project should lead to acceptance of 
sustainable development and eco-innovation in agricul-
ture and industry of urban and recreational areas. This 
shall increase awareness about scientific knowledge and 
possibilities and advantages of renewable water sources 
and about solutions in the field of water efficiency for 
environmental sustainability of agricultural and industrial 
enterprises in the EU.

Site visit and Study Visit with Examples of Good Practice 
form Pardubice Region
In 2020, RDA PR held two important events as a part of 
project activities. The first one was so called Site visit on 
22nd September 2020. All partners of AQUARES project 
took part in the project as well as key stakeholders. The 
event was, due to the epidemic situation, held online. On 
the other hand, the advantage of the situation was that 
the meeting was accessible to everyone and from eve-
rywhere. As a consequence, RDA PR registered 44 par-
ticipants and hence wider impact of the online version of 
the meeting in comparison to standard one. The meeting 
presented water treatment and water cleaning technol-
ogy, raising awareness of this topic in the Czech Republic 
and examples of good practice as the  project Botanica  
K and Hydrogeopark Pátek. 

vení mokřadů, zavlažování plodin, zvýšení průmyslového 
využití (voda použitelná např. pro ochlazování) nebo ke 
zvýšení kvality půdy a zlepšení retenční schopnosti kra-
jiny. Na podporu posílení efektivního vodohospodářství 
a konceptu „zeleného růstu“ opětovným využitím vody  
a zajištění ochrany vodních zdrojů vznikl projekt AQUARES.

Mezinárodní projekt AQUARES byl zahájen v červnu 
2018, je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie 
v rámci Programu Interreg Europe a agentura je jed-
ním z jeho partnerů. Do projektu je zapojeno celkem 
10 organizací z 9 zemí EU. Další členové konsorcia 
jsou, kromě RRA PK, Region Murcia (Ministerstvo vody, 
zemědělství, chovu hospodářských zvířat a rybolo-
vu), zástupci z Řecka (Ministerstvo životního prostředí  
a energie, odbor vodního hospodářství), Polska (Lodžské 
Vojvodství), Malty (Agentura pro energii a vodu), Itálie 
(Nadace životního prostředí Lombardie), Německa (Rada 
pro vodní hospodářství území Oldenburgu a Východního 
Fríska), Lotyšska (Asociace Baltského pobřeží), Slovinska 
(Městský úřad Trebnje) a Španělska (Institut evropských 
a středozemních vod).

Realizací projektu by mělo dojít k přijetí udržitelného 
rozvoje a ekoinovací v zemědělství, průmyslu, městských  
a rekreačních oblastech. Zvýší se tak povědomí  
o vědeckých poznatcích a výhodách obnovitelných zdrojů 
vody a o řešení vodní efektivnosti pro environmentální 
udržitelnost zemědělských a průmyslových podniků na 
území EU.

Site visit a study visit s příklady dobré praxe z Pardubického 
kraje
V roce 2020 RRA PK pořádala dvě významné akce 
v rámci aktivit projektu. První byla tzv. Site visit dne 
22.9.2020, kdy se setkání účastnili všichni partneři pro-
jektu AQUARES i s jejich klíčovými aktéry a vzhledem  
k nepříznivé epidemiologické situaci proběhla akce online. 
Na druhou stranu setkání bylo dostupné pro každého  
a odkudkoliv a tak s celkovým počtem 44 účastníků zaz-
namenala RRA PK širší dopad online verze setkání oproti 
fyzickému setkání. Během setkání byly prezentovány 
technologie úpravy vody, čištění či povědomí o této 
problematice v České republice a příklady dobré praxe  
v podobě projektu Botanica K a Hydrogeoparku Pátek. 
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Druhou významnou akcí byla tzv. Study visit, která 
proběhla dne 25.9.2020. Příklady dobré praxe, které 
byly ukázány během návštěvy byly vybrány RRA PK na 
základě příkladů dobrých praxí, které může nabídnout 
Pardubický kraj, s cílem zaměřit se na výměnu zkušeností 
v oblasti znovuvyužití vody a monitorování problémů  
v České republice. K online setkání se připojilo 40 
účastníků. 

Byly prezentovány mnohé příklady dobré praxe  
z Pardubického kraje, jako byly například: Zelená střecha 
kulturního centra v Lanškrouně, suchý poldr Žichlínek, 
vertikální zahrada v Poličce a biotop v Hlinsku. 

Cílová skupina:
Do hlavní cílové skupiny projektu patří veřejná správa  
a orgány odpovědné za hospodaření s vodami, soukromé 
společnosti hospodařící s vodou nebo společnosti, které 
mohou recyklovanou vodu využívat, a také univerzity, výz-
kumná centra a neziskové organizace.

The other significant event was so called Study visit 
which was held on 25th September 2020. Examples of 
good practice which were presented during the visit had 
been chosen by RDA PR based on good practice from 
Pardubice Region in order to concentrate on exchange of 
experience in the field of water reuse problem monitoring 
in the Czech Republic. The online meeting was joined by 
40 participants. 
There were many examples of good practice from 
Pardubice Region presented at the meeting, e.g.: green 
roof of the Culture Centre in Lanškroun, dry polder 
Žichlínek, vertical garden in Polička and biotope in Hlinsko. 

Target Group:
The main target group of the project includes public 
administration, authorities responsible for water manage-
ment, private companies focused on water management, 
companies using recycled water, non-profit organizations, 
universities and research centers.

Z přípravy videa pro uspořádání Study visit 
preparing video for the study visit

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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Main Project Activities:
• Comparative analysis of regional and national polici-

es of water reuse.
• Analysis of regional needs in the field of water reuse 

within AQUARES regions.
• Assessment of technologies and current practice in 

the field of water reuse across all sectors and regions.
• Identification of the best possible examples of good 

practice for monitoring, evaluation and ensuring of 
compliance to water reuse standards.

• Interregional workshop on technologies and stan-
dards in the field of water reuse.

• Interregional workshop on possibilities of planning 
and unlocking of public and private investments.

• Study visits aiming to interconnect the intended initi-
atives from the field of water reuse through adequate 
technology and business models.

• Study visits of AQUARES regions aiming at transfer 
of experience from places with successfully working 
practice.

• Set of policy planning tools the field of water reuse.
• Public consultation meetings regarding policy, stra-

tegy and planning possibilities in the field of water 
reuse.

• Common development of action plans across the 
consortium of partners.

Hlavní aktivity projektu:
• Srovnávací analýza regionální a celostátní politiky 

opětovného použití vody;
• analýza potřeb v regionech AQUARES v oblasti 

opětovného použití vody;
• vyhodnocení technologií a současné praxe napříč 

sektory a regiony v oblasti opětovného použití vody;
• identifikace nejlepší praxe pro monitoring, posouzení 

a zajištění dodržování standardů opětovného použití 
vody;

• meziregionální workshop o technologiích a standar-
dech v oblasti opětovného použití vody;

• meziregionální workshop ohledně možností plánování 
a odemknutí veřejných a soukromých investic;

• studijní poznávací návštěvy vedoucí k propojení 
zamýšlených iniciativ z oblasti opětovného použití 
vody za pomocí adekvátních technologií a obchod-
ních modelů;

• studijní návštěvy s přenosem zkušeností na místech  
s úspěšně fungující praxí v regionech AQUARES;

• soubor nástrojů politického plánování pro oblast 
opětovného využití vody;

• veřejná konzultační setkání na téma politicko-pláno-
vacích možností v oblasti opětovného použití vody;

• společný rozvoj akčních plánů skrze celé partnerské 
konsorcium.
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MEZINÁRODNÍ PROJEKT CONDEREFF - VYŠŠÍ EFEKTIVITA VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A MODELŮ 
CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM A DEMOLIČNÍM 
ODPADEM / INTERNATIONAL PROJECT CONDEREFF - CONSTRUCTIION AND DEMOLITION 
WASTE MANAGEMENT POLICIES FOR IMPROVED RESOURCE EFFICIENCY

Celosvětově tvoří stavební a demoliční odpad nejobjemnější 
vyprodukovaný druh odpadu vůbec. Přes polovinu z celk-
ové produkce všech odpadů v ČR tvoří právě stavební  
a demoliční odpady. Stavební a demoliční odpad obsa-
huje mnoho materiálů, které se mohou dále použít k recyklaci 
(po separaci nebezpečných složek jako je např. azbest, 
rozpouštědla atd). Navzdory tomuto faktu se míra recyklace 
stavebního a demoličního odpadu napříč Evropou značně liší, 
což představuje výzvu pro instituce veřejné správy, kterým má 
projekt CONDEREFF pomoci.

Mezinárodní projekt CONDEREFF byl zahájen v červnu 
2018, je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie  
v rámci Programu Interreg Europe a RRA PK je jedním z jeho 
partnerů. Projekt je zaměřen na stávající praxi nakládání se 
stavebními a demoličními odpady, jejich skládkování a další 
možné využití. Projekt umožní zlepšit využitelnost stavebního 
a demoličního odpadu a podpoří poptávku po takovém druhu 
odpadu jako znovu využitelném stavebním materiálu.

Do projektu je zapojeno celkem 8 partnerů ze 7 zemí EU. 
Další členové konsorcia jsou, kromě RRA PK a Polytechnické 
univerzity Valencie, zástupci z Řecka (Region Thesálie), 
Francie (Agentura pro energii se sídlem v kraji Auvergne-
Rhône Alpes), dva zástupci Itálie (Agentura nových tech-
nologií, energie a udržitelné rozvojové ekonomiky a Kraj 
Lazio), Rakouska (Štýrská provinční vláda – Odbor vodního 
hospodářství, zdrojů a udržitelnosti) a Německa (Institut 
strukturální politiky a ekonomického rozvoje).

Realizací projektu by mělo dojít k začlenění ustanovení 
Protokolu o nakládání se stavebními a demoličními odpady 
do územních politik, posílení přechodu evropských ekonomik 

Construction and demolition waste creates the largest 
and heaviest kind of waste produced worldwide. Over one 
half of total waste production in the Czech Republic is 
created by construction and demolition waste. This kind 
of waste contains a lot of materials which can be further 
used for recycling (after separation of dangerous com-
ponents as e.g. asbestos, dissolvents etc.). The level of 
construction and demolition waste recycling significantly 
differs throughout Europe which provides a challenge for 
public administration authorities which should sought 
help from CONDEREFF project.

The international project CONDEREFF was launched 
in June 2018 and is co-funded by the European Union 
from the Interreg Europe Programme. RDA PR is one of 
its partners. The project aims at current practice of deal-
ing with construction and demolition waste, its storage 
and other possible utilization. The project will enable to 
improve reuse of construction and demolition waste and 
support demand for such waste as a usable construction 
material.

8 partners from 7 countries of EU have been involved 
in the project. Other consortium members, apart from 
RDA PR and Polytechnic University in Valencia are rep-
resentatives of Greece (Region Thesaly), France (Agency 
for Energy - Region Auvergne-Rhône Alpes), two repre-
sentatives of Italy (Agency of New Technologies, Energy 
and Sustainable Developing Economy and Lazio Region), 
Austria (Provincial Government of Stria – Department of 
Water Management, Resources and Sustainability) and 
Germany (Institute of Structural Policy and Economic 
Development).
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na vyšší efektivitu zdrojů a na model cirkulární ekonomiky. 
Mělo by rovněž dojít k rozvoji politického rámce a posílení 
kapacity institucí veřejné správy v oblastech, kterými jsou 
např.: regulace nakládání s odpady v oblasti stavebního  
a demoličního odpadu (integrované plány, nebezpečný odpad, 
povolení), zadávání veřejných zakázek, omezení skládkování, 
zařízení pro recyklaci, zapojení veřejného sektoru a zvýšení 
povědomí o možnostech recyklace stavebního a demoličního 
odpadu u veřejnosti.

Cílová skupina:
Hlavní cílovou skupinou projektu jsou národní, regionální  
a místní orgány veřejné správy, organizace a agentury 
specializující se na nakládání s odpady, zástupci staveb-
ního a demoličního průmyslu a univerzity a vědecká 
pracoviště včetně klíčových aktérů z těchto skupin.

Hlavní aktivity projektu:
• Srovnávací analýzy regulačních rámců pro manage-

ment stavebních a demoličních odpadů (dále jen SDO) 
a jejich hodnocení v porovnání s protokolem EU;

• průzkum ekonomického potenciálu SDO a z něj 
vycházející oblasti priorit na jednotlivých regionálních 
trzích, zabývajících se jejich dalším využitím a recyklací;

• analýza dostupné a požadované kapacity pro recyklaci 
SDO odpadů na území projektu;

• zmapování obecného povědomí, jak u zúčastněných 
stran, tak u široké veřejnosti, a jejich vnímání a ochoty 
využívat potenciál a hodnotu recyklace a dalšího 
využití SDO;

Realization of this project should facilitate incorporation 
of provisions based on „Protocol on handling of construc-
tion and demolition waste“ into regional policies, accel-
erate transition of European economies towards higher 
resource efficiency and towards circular economy models. 
It should also support development of policy frames and 
strengthen capacities of public administration authorities 
within areas of e.g.: regulations of construction and dem-
olition waste handling (integrated plans and strategies, 
hazardous waste, authorization), public procurements, 
storage limitations, recycling equipment, engagement of 
public sector and raising public awareness of possibilities 
of construction and demolition waste recycling.

Target Group:
The main target group consists of national, regional and 
local authorities of public administration, organizations 
and agencies specialized in processing and dealing with 
waste, representatives of construction and demolition 
industry, universities and research and scientific institu-
tions including stakeholders from these groups.

Main Project Activities:
• Comparative analysis of regulatory frames for the ma-

nagement of construction and demolition (furthermore 
C&D) waste and their evaluation in comparison to the 
EU protocol.

• Research of economic potential of C&D waste and, ba-
sed on this research, assessment of priorities of indi-
vidual regional markets which are dealing with further 

Partneři projektu: Project partners:

Polytechnic University in Valencia (ES)  
/ Polytechnická Univerzita Valencie (ES)

Region Thesaly (GR)  
/ Region Thesálie (GR)

Provincial Government of Styria – Department of Water 
Management, Resources and Sustainability (AT)   
/ Štýrská provinční vláda – Odbor vodního hospodářství, 
zdrojů a udržitelnosti (AT)

Agentura pro energii se sídlem v kraji Auvergne-Rhône 

Alpes (FR) / Agency for Energy - Region Auvergne-

Rhône Alpes (FR)

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

 Institut strukturální politiky  

a ekonomického rozvoje (DE) / Institute of Structural 

Policy and Economical Development (DE)

Agentura nových technologií, energie a udržitelné rozvo-
jové ekonomiky (IT) 
/ Agency of New Technologies, Energy and Sustainable 
Developing Economy (IT)

Kraj Lazio (IT)
/ Region Lazio (IT)
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utilization and recycling of C&D waste.
• Analysis of available and required recycling capacity of 

C&D waste in project territory.
• Mapping of general awareness, both of stakeholders 

and of general public, and perception of their willingness 
to exploit the potential and value of recycling and fur-
ther use of C&D waste.

• Interregional workshop on public procurements and how 
to use them as a driving force in the area of C&D waste 
management with maximal resource efficiency.

• Policy-industrial symposium aiming at promotion, inci-
tement and intensification of C&D waste reuse.

• Incorporation of lessons learnt into policy structures and 
processes and participation in educational platforms.

• Creation of an action plan leading to improvement of 
C&D waste recycling tools.

The goal and a big benefit of Interreg Europe Programme 
is primarily transfer of good practice among partners 
of the project. Study visits and international workshops 
secure such an exchange of experience among partner 
organizations, stakeholders and key players of the project.

International workshop focused on good practice  
and strengthening of legislative framework, Styria (25th 
November 2020)

Workshop of the project, which was broadcasted online, 
was organized by the project partner from Styria. The goal 
was an exchange of good practice for implementation of 
CDW legislative framework. The workshop was moder-
ated by Dr. Ingrid Winter, Head of Department of Water 
Management, Resources and Economical Development 
of the provincial government of Styria. The first pre-
senter was Mr. Roland Starke from the Federal Ministry 
of Climate Protection, Environment, Energy, Mobility, 
Innovation and Technology. He introduced the current 
model of Austrian legislative framework of handling C&D 
waste. It was followed by lectures by Dr. Ingrid Winter and 
Jürgen Jereba focused on legislation and its development 
in the region of Styria.

Other lecturers were for example Markus Meissner or 
Martin Hirchnith-Garbers who presented practical exam-
ples how to improve recycling and handling of C&D waste 

• meziregionální workshop o využití veřejných zakázek 
jakožto hnací síly v oblasti managementu SDO s max-
imálním využitím efektivity zdrojů;

• politicko-průmyslové symposium zaměřené na propa-
gaci, podněcování a intenzifikaci znovu využívání SDO;

• zakomponování zjištěných poznatků do politických 
procesů a jejich struktury a spoluúčast na vzdělávacích 
platformách;

• vytvoření akčního plánu vedoucího ke zlepšení nástrojů 
recyklace stavebního a demoličního odpadu.

Cílem a velkým přínosem programu Interreg Europe je 
především transfer dobré praxe mezi partnery projektu. 
Studijní pobyty a mezinárodní workshopy zajišťují tuto 
výměnu zkušeností jak mezi partnerskými organizacemi, 
tak klíčovými aktéry projektu.

Mezinárodní workshop zaměřený na dobrou praxi a posíl-
ení legislativního rámce, Štýrsko (25. 11. 2020)

Workshop projektu, který byl vysílán online, a jehož cílem 
byla výměna příkladů dobré praxe pro implementaci leg-
islativního rámce v oblasti SDO odpadu, zajišťoval partner 
projektu ze Štýrska. Workshopu moderovala doktorka 
Ingrid Winter, vedoucí Odboru vodního hospodářství, 
zdrojů a ekonomického rozvoje Štýrské provinční vlády. 
Jako první vystoupil pan Roland Starke z federálního min-
isterstva pro ochranu klimatu, životní prostřední, energii, 
mobility, inovace a technologie. Ten představil současný 

Ilustrativní obrázek 
Illustrative photo

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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model Rakouského legislativního rámce nakládání se S&D 
odpadem. Následovali přednášky od doktorky Ingrid Winter 
a Jürgen Jereba zaměřené na legislativu a její vývoj na 
území Štýrska.

Další přednášející, jako byli např. Markus Meissner či Martin 
Hirchnith-Garbers, předvedli ukázky z praxe, jak pomoci 
zlepšit recyklaci a nakládání se S&D opadem a zrychlení 
přechodu k cirkulární ekonomice. V rámci příkladů dobré 
praxe předvedl Markus Meissner z firmy Baukarussell GmbH 
příklady recyklace odpadů a jejich opětovné využití v konk-
rétních případech. 

Workshop ukázal možnosti a reálnou praxi u rakouského 
partnera projektu a byl velkým přínosem pro ostatní part-
nery při čerpání zkušeností a možného využití stavebního či 
demoličního odpadu. 

Setkání klíčových aktérů projektu CONDEREFF

Oproti předchozím letům bylo nutné kvůli protiepidemick-
ým opatřením provést setkání klíčových aktérů, tedy 
zúčastněných stran, online. I přes určitou „neosobnost“ 
těchto setkání, bylo důležité přivést regionální aktéry, kteří 
mohou pokračovat v dlouhodobé spolupráci a ukázat jim 
možnosti a cíle projektu CONDEREFF. Výhodou těchto 
online setkání je možnost záznamu a následného šíření 
těchto přednášek mezi ty klíčové aktéry, kteří se nemohli 
zúčastnit naživo v den konání setkání.

V roce 2020 proběhla dvě online setkání. První proběhlo 
v srpnu a vystoupila zde paní Mgr. Petra Urbanová  
z Ministerstva životního prostředí, která vysvětlila současný 
legislativní rámec ČR v oblasti S&D odpadu. Dále z firmy 
AZS 98 s.r.o. pan Ing. Petr Moflár, který ukázal příklady 
recyklace stavebních konstrukcí a demoličního odpadu  
v praxi. Na závěr představil Ing. Jan Čermák, Ph.D. z firmy 
ERC-TECH s.r.o. nový patentovaný produkt Rebetong – 
beton tvořený ze 100 % recyklátu a splňující veškeré kvali-
tativní a legislativní požadavky. Obě setkání byla zakončena 
diskuzemi na přednášená témata.

Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie  
z Programu Interreg Europe. Výše dotace činí 85 procent, 
spolufinancování činí 15 procent způsobilých výdajů. 

and accelerate transfer to circular economy. Markus 
Meissner from Baukarussell GmbH company presented 
concrete examples of good practice from the field of 
waste recycling and reuse. 

The workshop showed possibilities and real practice of 
the Austrian project partner and it was very beneficial 
for other partners in regards of gaining experience and 
possible utilization of construction and demolition waste. 

Stakeholder Meeting of CONDEREFF Project

The anti-epidemic precautions forced a change in com-
parison to the previous years as the stakeholder meet-
ings of the project had to be held online. Allthough the 
meetings were somehow „impersonal“, it was necessary 
to bring regional actors who can continue in long-term 
cooperation together and show them possibilities and 
goals of the CONDEREFF project. The advantage of 
these online meeting is the possibility of recording and 
subsequent spreading of these lectures among the stake-
holders who were not able to take part directly.

There were two online meetings in 2020. The first one 
was held in August. One of the presenters was Mgr. Petra 
Urbanová from the Ministry of Environment who explained 
the current legislative framework in the area of C&D 
waste in the Czech Republic. Another was Ing. Petr Moflár 
from AZS 98 s.r.o. company who presented examples of 
construction and demolition waste recycling in practice. 
At the end of the meeting, Ing. Jan Čermák, Ph.D. from 
ERC-TECH s.r.o. company introduced a recently patented 
product of Rebetong – concrete created 100 % from 
recycled material which meets all quality and legislative 
requirements. Both meetings finished with discussion to 
the related topics.

The project is co-funded by the European Union from the 
Interreg Europe Programme. The amount of funding is 85 
percent, co-funding makes 15 percent of eligible costs. 
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INNOGROW / REGIONÁLNÍ STRATEGIE ROZVOJE INOVACÍ, KONKURENCESCHOPNOSTI 

A RŮSTU VENKOVSKÝCH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ / INNOGROW/REGIONAL 

POLICIES FOR INNOVATION DRIVEN COMPETITIVENESS AND GROWTH OF RURAL SMALL 

AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES 

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, 
konsorcium vede Region Thesálie se sídlem v Larrise ve 

Partneři projektu:

The international project INNOGROW was launched in 
April 2016. The project takes a challenge to support 
modernization of existing small and medium sized enter-
prises (SMEs) located in rural areas of Pardubice Region 
in order to increase their growth and competitiveness. 

INNOGROW is an interregional project joining 9 organiza-
tions, the leading partner of the consortium is the Region 

Project partners: 

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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of Thessaly from Larrisa, Greece. All regions involved in 
the project are considered to be key actors (stakehold-
ers) in terms of their approach towards supporting the 
modernization and proliferation of innovative start-ups 
and new business models.

The aim of the project is to improve both local and region-
al policies on rural economy of SMEs to foster innovation 
and to enhance the competitiveness and productivity 
of these enterprises with the identification of innovative 
business models and approach at the transnational level 
and to enable the transfer of such models and policies to 
local, regional and national levels.  The project has been 
implemented in two stages. 
Key activities of the project were realized from the begin-
ning of 2016 to March 2019. One of the project goals 
during the first stage was to identify innovative business 
models and processes from supra-national level and 
transfer them into local, regional and national level. The 
output of the first phase of INNOGROW project is „Action 

středním Řecku. Organizace zapojené do projektu jsou 
považovány za klíčové v přístupu podpory modernizace  
a šíření podnikatelských modelů a postupů.

Cílem projektu INNOGROW je zlepšit místní a regionální 
programy v oblasti inovací a zvýšit konkurencescho-
pnost a růst malých a středních podniků ve venkovských 
oblastech. Projekt je realizován ve dvou fázích. 

Počínaje rokem 2016 do března 2019 byly realizovány 
hlavní klíčové aktivity projektu. Jedním z cílů projektu v 
první fázi bylo identifikovat inovativní podnikatelské mod-
ely a postupy, z nadnárodní úrovně je přenést do místní, 
regionální a národní úrovně. Výstupem první fáze projektu 
INNOGROW je Akční plán, který vypracovali všichni zapo-
jení partneři projektu. Akční plán vznikl na základě výměny 
dobré praxe, znalostí a zkušeností mezi partnery pro-
jektu s cílem podpořit ekonomický růst MSP v jednotlivých 
regionech. Akční plán určený pro Českou republiku, který 
zpracovala RRA PK, byl sestaven na základě spolupráce 

Ilustrativní foto 
Illustrative photo

Zdroj: interregeurope.eu/innogrow
Source: interregeurope.eu/innogrow
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s klíčovými partnery projektu INNNOGROW a zástupci 
zúčastněných stran pro potřeby Pardubického kraje.

Ve druhé fázi projektu, od dubna 2019 do března 2021, 
se navržená zlepšení testují u zástupců cílových skupin, 
tj. středních a malých podniků (dále jen MSP) a klíčových 
aktérů projektu. Cílem druhé fáze projektu je především 
implementace výsledků projektu u cílových skupin, infor-
movat o provádění a využitelnosti výsledků projektu rel-
evantním evropským institucím.

Ve druhé fázi projektu partneři příslušných regionů akční 
plán implementují. Akční plán pro potřeby Pardubického 
kraje, vypracovaný RRA PK, cílí na:
• podporu inovací v zemědělství – Centrum na podporu 

zemědělců,
• zvýšení konkurenceschopnosti MSP,
• vzdělávání a osvětu.

Centrum na podporu zemědělců se věnuje samostatná 
část této Výroční zprávy. Centrum na podporu zemědělců 
je výstupem projektu INNOGROW a je součástí výše 
zmíněného Akčního plánu. Jak vyplynulo z provedených 
analýz v rámci první fáze projektu INNOGROW, je nutné 
podporovat MSP prostřednictvím zajištění odborných 
kapacit v oblasti konzultací, koordinace a přípravy 
projektů. 

Centrum především pomáhá s vyhledáním výzev, zajištěním 
zpracování projektové žádosti, realizací výběrových řízení 
a dalšími činnostmi. Cílem Centra na podporu zemědělců 
je dostat se do povědomí široké veřejnosti, se zaměřením 
na MSP a zemědělce, aby jejich zájem o tyto služby 
vzrostl. Vyšší informovaností dojde k podněcování ino-
vací, diverzifikaci výroby a celkově ke zvyšování jejich 
konkurenceschopnosti. 

V rámci zvýšení konkurenceschopnosti MSP RRA PK 
poskytuje podporu venkovským podnikům, a to především 
prostřednictvím odborných konzultačních služeb ve spo-
lupráci s odborníky z Pardubického kraje a P-PINK, z.ú, 
rozšiřuje povědomí o tématech prostřednictvím odborných 
seminářů a zpracovává žádosti do vhodného dotačního 
titulu. MSP by měly mít pro svoji činnost vhodné prostředí, 
které jim umožní rozvinout jejich schopnost přispívat k 

Plan“ elaborated mutually by the partners involved. This 
plan was created based on the exchange of good prac-
tice, knowledge and experience among project partners 
with the aim to support economic growth of small and 
medium-sized enterprises in respective regions. The 
action plan for the Czech Republic, elaborated by RDA 
PR, was compiled on the basis of cooperation with key 
partners of INNNOGROW project, stakeholder represent-
atives and representatives of Pardubice Region.

The second stage of the project, from April 2019 to 
March 2021, tests the designed improvements with rep-
resentatives of target groups, i.e. small and medium sized 
enterprises (SME) and project stakeholders. The goal of 
the second stage is primarily implementation of project 
results in target groups and informing relevant European 
institutions about the implementation and utilization of 
the project results.

Second stage of the project is the time when partners of 
individual regions implement the action plan. The version 
of the plan for Pardubice Region, elaborated by RDA PR, 
aims to:
• support innovations in agriculture – Support Centre for 

People in the Field of Agriculture,
• increase competitiveness of SMEs,
• education of public and raising awareness.

Support Centre for People in the Field of Agriculture 
is described in a separate part of this annual report. 
Briefly summed up, it aims to secure professional capac-
ity in order to help and support small and medium-sized 
enterprises in rural areas and farmers in the areas with 
consulting, coordination and project preparation. One 
of the goals of this center is to raise awareness of wide 
public with a special focus on SMEs and people in agri-
culture so their interest in this kind of service would grow. 
Better awareness will ignite innovation, diversification of 
production and improve their competitiveness in general. 
The center helps to look up appeals, secure elaboration 
of project requests, realize tenders and supports other 
activities . 

RDA PR will, as a part of increasing SME competitiveness, 
provide support to rural enterprises primarily through pro-
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fessional consulting services. They will also, in cooperation 
with experts from Pardubice Region and P-PINK, raise 
awareness about these topics through expert seminars 
and process requests into proper subsidy titles. SMEs 
should have the right environment for their operations. 
Such environment should enable them to fully develop 
their potential and abilities and contribute to economic 
growth as well as to keep and strengthen social cohesion. 
The positive effect resulting from sectoral operations can 
only be realized if the sector keeps and further improves 
its competitiveness which will only be possible if it is able 
to innovate, cut costs and gain a competitive advantage .

RDA PR held a project meeting of the whole consortium in 
Pardubice on 26th February 2020. The meeting assessed 
the status of implementation of the INNOGROW project 
and individual Action Plans.

The final conference, participated by stakeholders and 
consortium partners was, due to unfavorable COVID situ-
ation, held online on 25th November 2020. Participants 
of the conference got an overview regarding news in the 
field of SME Innovation. Further presentations covered 
the topic of innovative sustainable processes leading to 
increased competitiveness. Everyone got the possibility to 
establish new contacts and discuss the topics with rep-
resentatives of European organizations specialized in the 
field of innovations in rural areas.

INNOGROW project is co-funded by the European Union 
from the Interreg Europe Programme. The amount of 
funding is 85 percent, co-funding makes 15 percent of 
eligible costs.

ekonomickému růstu a zachování a posilování sociální 
soudržnosti. Pozitivní dopad z fungování sektoru může být 
realizován pouze za podmínky, že si tento sektor zachová 
a dále zvýší svoji konkurenceschopnost, což bude možné, 
bude-li schopen ve zvýšené míře inovovat a snižovat 
náklady, a získávat tak konkurenční výhodu.

Dne 26.2.2020 RRA PK uspořádala projektové setkání 
celého konsorcia v Pardubicích, v rámci kterého proběhlo 
hodnocení stavu implementace projektu INNOGROW  
a jednotlivých Akčních plánů.

Závěrečná konference za účasti stakeholderů a partnerů 
konsorcia proběhla vzhledem k nepříznivé koronavirové 
situaci online formou, dne 25. 11. 2020. Účastníci konfer-
ence získali přehled o novinkách v oblasti inovací u MSP, 
dále byly prezentovány inovativní udržitelné postupy 
vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti. Zároveň měli 
možnost navázat kontakt a diskutovat s evropskými 
organizacemi specializovanými na inovace ve venkovs-
kých oblastech.

Projekt INNOGROW je spolufinancovaný z prostředků 
Evropské unie z Programu Interrreg Europe. Výše dota-
ce činí 85 procent, spolufinancování činí 15 procent 
způsobilých výdajů.

Setkání partnerů projektu Pardubice 
Meeting of Pardubice project partners

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR



Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 202050

Provoz Regionálního odpadového centra Pardubického 
kraje (dále jen ROC) je zajištěn Regionální rozvojo-
vou agenturou Pardubického kraje s ohledem na plně-
ní cílů Plánu odpadového hospodářství Pardubického 
kraje. ROC funguje již sedmnáctým rokem jako odborná 
platforma poskytující komplexní poradenskou a infor-
mační činnost obcím, právnickým a fyzickým osobám  
z Pardubického kraje v oblasti odpadového hospodář-
ství. Na území Pardubického kraje realizuje ve spolupráci  
s partnery dlouhodobé projekty v oblasti odpadového 
hospodářství a prostřednictvím webových stránek infor-
muje 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 komunikač-
ních kampaních a aktuality z oblasti odpadového hos-
podářství;

• ROC dále spravuje webové stránky www.ekontejnery.
cz odkud mohou občané z celého Pardubického kraje 
čerpat podrobné informace o tom, jak mají správně třídit 
odpad; stránky jsou provozované v rámci realizace kraj-
ského projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajiš-
tění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové 
složky v Pardubickém kraji a jeho podprojektů“;

• ve spolupráci s Pardubickým krajem, autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a.s. a kolektivními sys-
témy ASEKOL a ELEKTROWIN realizuje ROC krajské 
projekty zaměřené na dlouhodobou podporu třídění vyu-
žitelných složek komunálních odpadů a zpětného odběru 
elektrických a elektronických zařízení. Hlavním cílem 

The Regional Waste Centre of Pardubice Region (here-
after referred to as RWC) is made operational by RDA 
PR to fulfil the goals of the Waste Management Plan of 
Pardubice Region. RWC has been operating for seventeen 
years as a professional platform providing complex con-
sulting and information services to towns, municipalities, 
as well as legal entities and individuals from the region of 
Pardubice in the field of waste management. RWC imple-
ments and realizes, in cooperation with its partners, long-
term projects in the field of waste management and, via 
its website, provides information on its own activities and 
legislative changes regarding the given issues within the 
region. It also reacts to enquiries.

REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE 
(ROC) / REGIONAL WASTE CENTRE OF PARDUBICE REGION 
(RWC)

Natáčení videí pro ROC
Making vodeo for ROC

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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těchto projektů je rozšíření separace a recyklace obalů  
a zvýšení výtěžnosti vysloužilého elektrozařízení na území 
Pardubického kraje. Záměrem projektů je také napomoci 
obcím v Pardubickém kraji budovat a udržovat kvalitní, 
pro občany dostupnou sběrnou síť, tedy dovybavit obce 
kontejnery pro sběr jednotlivých komodit (papír, plasty, 
sklo) či obnovit jejich stávající sběrnou síť novými nádo-
bami, dále dovybavit sběrné dvory a rozšířit sběrná místa 
o nádoby na drobné elektro; 

• pro zástupce měst a obcí Pardubického kraje pořádá 
ROC semináře a exkurze zaměřené na komplexní naklá-
dání s odpady s důrazem na prezentaci dobré praxe  
v odpadovém hospodářství obcí a třídění obalů a obalo-
vých odpadů. Nepřiznivá epidemiologická situace ovšem 
v roce 2020 neumožnila žádný ze seminářů či exkurzí 
uspořádat.

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

Projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění vyu-
žití komunálních 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 také kolektivními systémy 
ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. 

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

EKO-KOM, a.s.

AOS EKO-KOM a Pardubický kraj eviduje a vyhodnocuje 
požadavky měst a obcí Pardubického kraje na zahuštění 
sběrné sítě. Cílem tohoto projektu, jenž byl zahájen v roce 
2004, je dlouhodobá podpora třídění využitelných složek 

RWC activities:
• RWC operates the website www.odpadypk.cz where 

it is possible to find a list of separation points for 
recyclables throughout Pardubice region, information 
about communication campaigns and news from the 
area of waste management;

• RWC operates the website www.ekontejnery.cz, created 
within the regional project of ‘Intensification of sepa-
rate collection and ensuring of recycling of communal 
waste, including the packaging components and its 
sub-projects’;

• RWC, in cooperation with Pardubice region, authorized 
packaging company EKO-KOM a.s. and the collective 
systems of ASEKOL and ELEKTROWIN, implements 
regional projects aiming towards long-term support 
of separation of reusable components of communal 
waste and take-back of electric and electronic devices. 
The main aim of those projects is to increase the level 
of waste separation and the recycling of packaging 
components and the yield of used electronic devices 
in the region. The intention of mentioned projects is to 
steadily build and maintain quality, public accessible 
collection network which means to equip towns and 
municipalities with containers for collection of individ-
ual commodities (paper, plastic, glass) or to reinstate 
their current collection network with new containers 
and install collection bins for small electronic devices 
into collection yards; 

• RWC organizes seminars, workshops and excur-
sions, focused on complex waste management with 
an emphasis to present good experience and practice 
within the waste management of towns and villages, 
separation of packaging and packaging waste.  

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

The project ‘Intensification of Separate Collection and 
Ensuring of Recycling of Communal Waste, including 
the Packaging Component, in Pardubice Region and its 
Sub-projects’ has been conducted throughout the whole 
Pardubice Region and financed by AOS EKO-KOM a.s., 
the Pardubice Region, and since 2011 also by the collec-
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komunálních odpadů, včetně obalové složky, a pomoc 
obcím při budování a udržování kvalitní, a pro občany 
dostupné, sběrné sítě. Nákupu nádob vždy předchází 
pečlivá analýza vybavenosti území, zjišťující potřeby roz-
šíření a celkového zkvalitnění sběrné sítě, provedená na 
základě dat AOS EKO-KOM plynoucí z kvartálních výkazů 
jednotlivých obcí. Jedná se převážně o údaje vypovídající 
o hustotě sběrné sítě, efektivitě či výsledcích výtěžnosti 
odděleného sběru v roce předcházejícím vyhodnocené 
na několika úrovních, od obcí s rozšířenou působnos-
tí až po jednotlivé obce. Na základě vyhodnocení byly  
v roce 2020 prioritně osloveny obce s nízkou výtěžností, 
špatnou dostupností veřejné sítě a s vyšším potenciálem 
ke třídění. Již dlouhodobě byl evidován velký převis mezi 
nabídkou a poptávkou. Letošní rok tomu nebyl výjimkou, 
zejména z toho důvodu, že byl projekt z důvodu všeobec-
né epidemiologické situace značně omezen. 
Standardně bylo rozšíření preferováno před obnovou, 
navíc byly upřednostněny ty obce, které měly zájem rozší-
řit svou sběrnou síť o nádoby na sklo. V roce 2020 navíc 
poprvé došlo k rozšíření nabídky kontejnerů o nádoby na 
kov. Celkově se podařilo vyhovět žádostem 45 měst a obcí 
Pardubického kraje, do kterých bylo z projektu pořízeno a 
následně rozmístěno celkem 233 nových nádob určených 
na sběr papíru, plastů, skla a kovů. Tyto nádoby zahustily 
sběrnou síť měst a obcí Pardubického kraje, a tedy opět 
zvýšily možnosti občanů Pardubického kraje třídit odpad. 
Součástí projektu je snaha zvýšit informovanost občanů 
a jejich aktivní účast na třídění odpadů. V roce 2020 
pokračovala úspěšná spolupráce v rámci propagace 
tématu třídění odpadů v Pardubickém letním kině, která 
probíhala prostřednictvím vysílaného spotu „Život dává 
smysl, když je vše na svém místě“ a zajištěním nádob na 
tříděný odpad pro návštěvníky kina ve spolupráci s měs-
tem Pardubice. 

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

  „Krajská komunikační kampaň ASEKOL“ společnosti 
ASEKOL a.s. a projekt „Intenzifikace zpětného odběru 

tive systems ASEKOL s.r.o. and ELEKTROWIN a.s.. 

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

EKO-KOM, a.s.

AOS EKO-KOM and Pardubice Region record and assess 
the requirements of the towns and municipalities of 
the region for the intensification of recyclable collec-
tion points. The goal of this project, which was started 
in 2004, is long time support of separation of reusable 
components of communal waste, including the packaging, 
and assistance to municipalities in their efforts to build 
and maintain quality and resident-available collection 
network. Acquisition of containers is always preceded by 
thorough analysis of existing equipment within the given 
area and overall quality increase of collective network 
based on data provided by AOS EKO-KOM, drawn from 
quarterly reports of individual municipalities. Data cor-
respond with the density of collective network, efficiency 

Letní kino za vodou – sponzoři
Summer Cinema at the Water – sponsors

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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elektrozařízení, rozvoj sběrné sítě a zvýšení informova-
nosti“ 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 elek-
trozařízení, a především poskytnout informační podporu 
občanům Pardubického kraje, a to v oblasti nakládání 
s vysloužilými elektrospotřebiči v souladu se zákonem o 
odpadech. Náplní projektu v roce 2020 byla realizace 
osvětových a vzdělávacích aktivit zaměřených na propa-
gaci zpětného odběru elektrozařízení a mediální zajištění 
technické podpory.  
Ve snaze navýšit zpětný odběr vysloužilých elektrozaří-
zení prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů 
byla v rámci „Krajské komunikační kampaně ASEKOL“ 
v Pardubickém kraji již po šesté realizována informační 
osvětová akce s názvem „Red Bag
Obyvatelé měst Moravská Třebová a Česká Třebová 
obdrželi prostřednictvím České Pošty červené reklamní 
tašky společně s letáky upozorňujícími na rozmístění nej-
bližších červených stacionárních kontejnerů na vysloužilé 
elektrospotřebiče. 
Krajská komunikační kampaň dlouhodobě také podpo-
ruje Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s. V průběhu 
podzimu byl uspořádán již sedmý ročník sběrové soutěže 
s názvem „Odevzdej vysloužilé drobné elektrospotřebiče“ 
pro klienty a návštěvníky centra. Přes nesnadnou situaci 
v souvislosti s COVID-19 se do něj zapojilo celkem 28 
rodin z celého Pardubického kraje, které odevzdaly 139 
kusů nejrůznějších drobných i rozměrných vyřazených 
elektrospotřebičů.
Komunikační kampaň projektu „Intenzifikace zpětného 
odběru elektrozařízení, rozvoj sběrné sítě a zvýšení infor-
movanosti“ společnosti ELEKTROWIN a.s. obvykle bývá 
realizována prostřednictvím akcí pro veřejnost, které jsou 
zaměřeny na propagaci zpětného odběru vysloužilých 
elektrozařízení. V roce 2020 epidemiologická situace 
dovolila uskutečnit pouze jedinou akci s názvem „Přelez, 
přeskoč, recykluj“ ve Vysokém Mýtě, která byla podpořena 
z Motivačního programu společnosti ELEKTROWIN. 
V roce 2020 nabízel kolektivní systém ELEKTROWIN 
Motivační program pro spolupracující obce a města na 
území celé republiky. Poté, co splnily stanovené podmín-

or results of separate waste yield. Based on this assess-
ment, the municipalities with the lowest yield, worst avail-
ability of public network and highest potential to separate 
waste were approached primarily in 2020. There has 
been evidence of a long-term difference between offer 
and demand in this area and the past year, with the pro-
ject being significantly restricted by the COVID situation, 
only confirmed this status. 
Expansion of equipment has been usually preferred to 
renewal and municipalities willing to expand their col-
lective network with containers for glass have been pre-
ferred. Furthermore, the year of 2020 was the first one 
when the offer was extended with containers for metal. 
45 towns and municipalities of Pardubice Region were 
granted, based on their request, 233 new containers 
from this project. These containers were subsequently 
deployed and have been used to separate paper, plastic, 
colored and clear glass and metal. This has increased the 
density of collective network within the towns and munici-
palities of Pardubice Region and improved possibilities of 
residents to separate waste. 
One part of this project is to disseminate ant increase 
awareness of residents and strengthen their active par-
ticipation in separation of waste. This was supported 
by ongoing cooperation with the summer cinema in 
Pardubice where the topic of waste separation was pro-
moted through a broadcasted spot named „Life makes 
sense when everything is in place“ and through provision 
of containers for separate waste available to visitors.  
 
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 aware-
ness” by the company ELEKTROWIN a.s. are subprojects 
of the regional project mentioned above which is also 
coordinated by RDA PR . 
The aim of these projects, and of the regional commu-
nication campaigns, was to strengthen the efficiency of 
old electrical devices collection and to offer the citizens 
information how to deal with waste in form of electri-
cal devices, how to dispose of the devices according to 
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ky, mohly obce zapojené do systému zpětného odběru 
elektrozařízení provozovaného společností ELEKTROWIN 
čerpat finance na pořízení manipulační techniky, uzamy-
katelných shromažďovacích prostředků (na malé, velké 
spotřebiče i na chlazení) či rozšíření sběrného místa a dal-
šího vybavení. Pardubickému kraji se v roce 2020 podaři-
lo vyčerpat 151 467 Kč. Stěžejním předmětem plnění bylo 
pořízení manipulační techniky či kamerového systému pro 
zabezpečení sběrných míst.
Společnou aktivitou všech zapojených subjektů pro-
jektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění vyu-
žití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v 
Pardubickém kraji a jeho podprojektů“, která v roce 2020 
probíhala, byl již čtrnáctý ročník populární soutěže obcí ve 
třídění odpadů s názvem „O Perníkovou popelnici“. Cílem 
soutěže je jednak motivovat obce ke zvýšení účinnosti 
odděleného sběru využitelných složek komunálních odpa-
dů, ale také naplňovat cíle plánu odpadového hospodář-
ství kraje. Obce a města Pardubického kraje soutěží ve 
třech samostatných kategoriích vymezených podle počtu 
obyvatel. Hlavním hodnotícím kritériem je výtěžnost tří-
děného odpadu jednotlivých komodit (papír, plast, sklo a 
kovy) v přepočtu na jednoho obyvatele za rok při zohled-
nění doplňujících hodnotících kritérií (zajištění minimální 

legislation regarding waste and according to the waste 
management plan of Pardubice Region.  The objective in 
2020 was to carry out educational activities dealing with 
the promotion of environmental 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 collection of old electri-
cal devices through red containers. In selected towns of 
the whole Pardubice region, leaflets were spread under 
the campaign named “Red Bag“.
Residents of Česká Třebová and Moravská Třebová 
received red advertising bags with leaflets and informa-
tion on location of the closest stationary containers for 
used appliances. 
Every year, the regional communication campaign sup-
ports the Centre of Early Intervention in Pardubice, o.p.s., 
and the year of 2020 was not different. During autumn, 
there was a collection competition named “Turn in old 
small electrical devices” held for clients and visitors of 
the center. Eventhough the situation was complicated 
because of COVID-19, 28 families from Pardubice Region 
took part and collected 139 pieces of old electrical 
devices.
A communication campaign for the ‘Intensification of 
disposal of electrical devices, development of network 
of collection points and increase of awareness’ project 
by the company ELEKTROWIN a.s. is usually realized 
through public events focused on advertising and pro-
motion of old electrical device collection with incentive 
to recollect and recycle complete electrical appliances. 
The pandemic situation in 2020 enabled to realize only 
a single event called „Climb Over, Jump Over, Recycle“ in 
Vysoké Mýto which was supported from the Motivational 
Programme of ELEKTROWIN company. 
In 2020, the collective system of ELEKTROWIN was 
offering the Motivational Programme for collaborat-
ing towns and municipalities in the area of the Czech 
Republic. After they had met the given conditions, the 
municipalities involved in the take-back system of electri-
cal equipment operated by the ELEKTROWIN company 
could draw funding to acquire manipulation technology, 
lockable assembly units (for small and large appliances 
or cooling components) or to expand the collection point 
or other equipment. Pardubice Region managed to draw 

Soutěž Perníková popelnice 
Gingerbread Dustbin Competition

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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dostupnosti sběrné sítě, sběr jednotlivých komodit ostat-
ními způsoby sběru, 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 elektronických zařízení. 
Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v roce 2021.

financial support in the amount of 151,467 CZK in 2020. 
The crucial aim of its utilization was to acquire manipula-
tion technology and CCTV for better security of collection 
points.
A mutual activity of all stakeholders of „ Intensification 
of separate waste collection and ensuring of commu-
nal waste reuse including the packaging component in 
Pardubice Region and its sub-projects“ which also took 
part in 2020 was the 14th year of the popular compe-
tition in waste separation „Gingerbread Dustbin“. This 
competition tries to motivate municipalities to improve 
the efficiency of separation of reusable components 
of communal waste and to meet goals set by the 
regional waste management plan. Villages and towns of 
Pardubice Region are assessed in three individual cat-
egories according to the number of their inhabitants. 
The main assessment criterion is the output of sepa-
rated waste, calculated per one inhabitant a year, with 
other supplementary assessment criteria connected to 
the involvement of towns and villages in other activities 
related to waste management (the collection of electri-
cal and electronic appliances, solution of organic waste, 
collection of hazardous waste etc.) also taken into con-
sideration. Since 2011, there have been new categories 
from the ASEKOL and ELEKTROWIN collection systems 
integrated into the competition. These categories assess 
the towns and villages according to the yield of electrical 
and electronic appliances. The festive announcement of 
the results took place in the first quarter of 2021.



Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 202056

Základním úkolem P-PINK je pomáhat podnikatelům  
v kterékoli fázi jejich podnikání. Služby našich externích 
mentorů, lektorů a odborníků z praxe mohou získat lidé 
před startem a v začátcích zahájení podnikání. Své místo 
a pomoc zde najdou i zavedení podnikatelé, kteří oceňují 
podporu v případě, že řeší nějaký pracovní problém. 
Zaměřujeme se i na již úspěšné podnikatele, kteří chtějí 
získat nové informace a dovednosti a mají v plánu tímto 
způsobem svou firmu posunout dále.

Realizované aktivity P-PINK:

1) Inkubace, dlouhodobá systematická podpora 
Inkubátor zajišťuje dva druhy inkubace: PINKubační pro-
gram a program odPINKni se. Podstatou obou programů 
je poskytnutí podpory podnikatelským subjektům  
v různých fázích jejich životního cyklu. Podporu tedy může 
využít začínající firma či několik let zavedená společnost. 
V roce 2020 například PINKubační projekt využila firma 
Adaptine s.r.o., která se ve svém projektu FIXATIO zabývá 
vývojem IT software, který umožňuje firmám a různým 
organizacím zcela automatizovat proces kontroly provozu 
a závad zařízení v nemovitostech. 
Prostřednictvím programu „odPINKni se“ bylo v roce 
2020 podpořeno 20 podnikatelských subjektů z různých 
profesí a oborů (od kreativních podnikatelů přes vývojáře 
aplikací až po gastronomické projekty). 
Jednorázové konzultace využilo v roce 2020 celkem 60 
klientů. 

2) Zázemí pro podnikatele 
Inkubátor poskytuje podnikatelům zázemí formou sdíl-
ených kanceláří (coworking). Dále má k dispozici pro 
jakoukoli organizaci jednorázový či opakovaný pronájem 
jednací místnosti a konferenční místnosti. P-PINK rovněž 

The main task of P-PINK is to help entrepreneurs in any 
stage of their business. People can acquire service of 
our external mentors, lecturers and expert professionals 
before the start or at the beginning of their business. It 
also helps established entrepreneurs who appreciate the 
support in cases when they solve work related problems. 
We also aim at successfull business people who want to 
gain new information and skills and plan to drive their 
company forward this way.

Realized Activities of P-PINK: 

1) Incubation, long term systematic support 
The incubator provides two kinds of incubation: 
PINKubation Programme and odPINKni se Programme. 
The principle of both of these programmes is to provide 
support to business subjects during different stages of 
their life cycle. The support may be used by a starting 
company as well as an established enterprise. 
One of the companies which used the PINKubation pro-
ject in 2020 was Adaptine s.r.o.. They concentrate their 
project FIXATIO on development of IT software which 
enables companies and different organizations to fully 
automate the processes of real estate service control and 
equipment failure control. 
20 business subjects from different fields and profes-
sions (from creative entrepreneurs to application devel-
opers and gastronomy projects) were supported through 
„odPINKni se“ in 2020. 
One-time consultations were utilized by 60 clients  
in 2020. 

2) Background for Entrepreneurs 
The incubator provides entrepreneurs with background 
facilities in the form of shared offices (coworking).  

PARDUBICKÝ PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR (P-PINK)  
/ PARDUBICE BUSINESS INCUBATOR (P-PINK)
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It offers both one-time and repeated rental of a meeting 
room and a conference room to any organization. P-PINK 
also enables business subjects to establish the seat  
of the company at the address of P-PINK. 

3) Events for Entrepreneurs, educational Events, inter-
connection 
There were 45 events for people in the field of business, 
visited by almost 900 people, in 2020. Most of those 
were webinars covering business topics: How to approach 
self-employment in CZE and abroad; Leadership in times 
of crisis; What to do when you are not able to meet 
contractual obligation in time of pandemic; Efficient tel-
eworking; How to look better after customers etc..

4) Awareness of students, searching talents for the field 
of business 
P-PINK organizes workshops for secondary, vocational 
and high schools of Pardubice Region and teaching of 
the subject named „Basics of Entrepreneurship“ at the 
University of Pardubice. Further cooperation with these 
schools on this and similar events has already been 
agreed and confirmed by more than 30 principals. The 
project named „Find the Entrepreneur within You“ has 

umožňuje podnikatelským subjektům zřízení virtuálního 
sídla firmy na adrese P-PINK. 

3) Akce pro podnikatele, vzdělávací akce, propojování 
V roce 2020 proběhlo 45 akcí pro podnikatele, kterých 
se zúčastnilo téměř 900 lidí. Jednalo se především  
o webináře na podnikatelská témata: Jak na živnostenské 
podnikání v ČR i zahraničí; Leadership v době krize; Co 
dělat, když nemůžete plnit smlouvy v době pandemie; 
Efektivní práce na dálku; Jak lépe pečovat o zákazníky 
apod.

4) Osvěta pro studenty, vyhledávání talentů pro budoucí 
podnikání 
P-PINK zajišťuje workshopy pro střední školy na území 
Pardubického kraje a vyučuje předmět Základy podnikání 
na Univerzitě Pardubice. Spolupráce se středními školami 
na této a dalších akcích je již s dalšími více než 30 řediteli 
domluvena na období prezenční výuky. Projekt pro SŠ  
s názvem „Objev v sobě podnikatele“ je řediteli a výcho-
vnými poradci hodnocen velmi kladně.

5) Investiční projekt “Revitalizace objektu čp. 363 a 372 
na Jana Palacha v Pardubicích pro umístění P-PINK”
Cílem projektu je rekonstrukce nemovitosti v ulici Jana 
Palacha v Pardubicích, kdy tento objekt bude po 
dokončení rekonstrukce sloužit jako zázemí pro aktivity 

Účastníci soutěže Parádní nápad 2020  
participants of „Great Idea 2020“ competition

Zdroj: P-PINK / Source: P-PINK 

Zdroj: P-PINK / Source: P-PINK 

Akce pro podnikatele
event for entrepreneurs
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been positively judged by principals and educational 
consultants.

5) Investment project “Revitalization of the Building no. 
363 and 372 at Jana Palacha Street in Pardubice for 
Relocation of P-PINK”
The goal of the project is reconstruction of a building at 
Jana Palacha street in Pardubice. The building will serve 
as background for P-PINK activities after it is recon-
structed and it will provide clients with their own offices 
and prototype workshops equipped with modern technol-
ogy.  

Maximal costs of the project (as stated in the application 
for the subsidy): 33,000,000 CZK incl. VAT.

Project funding: 50 % of costs will be covered from the 
investment subsidy provided by the Statutory City of 
Pardubice and the remaining 50 % will be coverd from 
the Operational Programme Business for Innovation and 
Competitiveness through ITI Hradec-Pardubice agglom-
eration. 

P-PINK, které svým klientům nabídne vlastní kanceláře  
i technologicky moderní prototypové dílny.  

Maximální výdaje projektu (údaje uvedené v žádosti  
o dotaci): 33 000 000,-Kč včetně DPH

Financování projektu: 50 % nákladů bude financováno 
z investiční dotace od Statutárního města Pardubice  
a 50 % bude hrazeno z Operačního programu Podnikání 
pro inovace a konkurenceschopnost prostřednictvím ITI 
Hradecko-Pardubické aglomerace. 
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V roce 2020 vznikla při RRA PK Sekce dopravních staveb 
se zaměřením na přípravu a realizaci modernizací úseků 
silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji a na modernizaci 
mostních objektů. 

V oblasti realizace navazuje Sekce dopravních staveb na 
projekty s dokončenou přípravou stavby a přidělenými 
finančními prostředky v rámci výzev IROP. V roce 2020 
proběhla např. realizace těchto projektů:
• Modernizace mostu ev.č. 644-002 - Pěčíkov
• Modernizace mostu ev.č. 644-003 - Pěčíkov-Hraničky
• Modernizace mostu ev.č. 322-011 – Trnávka

V oblasti přípravy staveb je sekce dopravních staveb 
zaměřena na koordinační a technické činnosti v rámci 
projektové přípravy, správních řízení dle stavebního záko-
na a přípravy podkladů pro žádosti o dotace v IROP 
včetně součinnosti při kontrolách a vypořádávání interních 
depeší CRR. V roce 2020 probíhala příprava staveb např. 
u následujících projektů:
• Modernizace silnice II/337 Třemošnice - hranice Pk
• Modernizace silnice II/364 a II/365 Svojanov - hranice kraje
• II/298 Sezemice – obchvat

Section of Transport Constructions, with the focus on 
preparation and realization of modernization of stretches 
of II. and III. class roads and bridges in Pardubice Region, 
was established as a part of RDA PR in 2020. 

The area of realization follows the project parts with 
completed preparation of the construction and allocated 
financial support within IROP appeals. The following pro-
jects were realized in 2020:
• Modernization of the bridge reg.no. 644-002 - Pěčíkov
• Modernization of the bridge reg.no . 644-003 - Pěčíkov-

Hraničky
• Modernization of the bridge reg.no . 322-011 – Trnávka

The area of preparation is focused on coordination and 
technical activities within the preliminary work on the 
project, administrative procedures in compliance with Act 
on Construction and preparation of documentation for 
subsidy applications within IROP including cooperation 
during different checks and controls and managing CRR 
dispatch. The following projects were prepared in 2020:
• Modernization of the road II/337 Třemošnice – border of PR
• Modernization of the road II/364 a II/365 Svojanov – bor-

der of PR
• II/298 Sezemice – bypass

SEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB  
/ SECTION OF TRANSPORT CONSTRUCTIONS

Zdroj: Pardubický kraj / Source: Pardubice Region  Zdroj: Pardubický kraj / Source: Pardubice Region

Most ev.č. 644-002 – Pěčíkov před realizací 
bridge reg.nr. 644-002 – Pěčíkov (before realization)

Most ev. č. 644-002 – Pěčíkov po realizaci
bridge reg.nr. 644-002 – Pěčíkov (after realization)Architekt
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Internetové stránky RRA PK
Na internetových stránkách www.rrapk.cz naleznete veš-
keré informace o RRA PK. Webové stránky informují  
o dotačních titulech na úrovni kraje, o národních  
a evropských dotacích, poskytují informace o Asociaci 
inovačního podnikání ČR, o aktivitách agentury v oblasti 

životního prostře-
dí (spolupráce se 
společností EKO-
KOM, Regionální 
odpadové cent-
rum) nebo posky-
tují informace  
o realizovaných 
projektech. 

Databáze brownfieldů Pardubického kraje
Na základě memoranda mezi Pardubickým krajem  
a Agenturou pro podporu podnikání a investic  
– CzechInvest je v provozu vyhledávací studie koordi-
novaná Regionální rozvojovou agenturou Pardubického 
kraje, z které vychází tato průběžně aktualizovaná data-
báze. Cílem projektu je umožnit investorům, ale i široké 
veřejnosti získat utříděné informace o nevyužívaných 
lokalitách v Pardubickém kraji, které již neplní svůj původ-
ní účel a jsou určeny k prodeji, případně k pronájmu. 
Součástí databáze je i aplikace, která prezentuje data 
v prostorových souvislostech a představuje tak užitečný 
analytický nástroj pro výběr vhodné lokality pro plánova-
né aktivity.    

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

Website of RDA PR
All information about RDA PR can be found on an inter-
net website. The website informs about subsidy titles 
at regional level, national and European subsidies, The 
Association of Innovative Entrepreneurship of the Czech 
Republic, about agency activities in the field of environ-
ment (cooperation with EKO-KOM company, Regional 
Waste Centre) and provide information about realized 
projects. 

Brownfield Database of Pardubice Region
The continuously updated database is based on an ongo-
ing exploratory study which is a result of a memorandum 
between Pardubice Region and Agency for Support of 
Business and Invesments – CzechInvest. This study has 
been coordinated by the Regional Development Agency 
of Pardubice Region.
The goal of this project is to enable investors and gene-
ral public to access and gain sorted information about 
unused localities of Pardubice Region which do not fulfil 
its original purpose anymore and are available for sale or 
for rent. One part of this database is an application which 
presents data in spatial context and thus introduces  
a useful analytical tool for selection of a suitable locality 
for planned activities.  

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 OF 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 na 
území České republiky.

RRA PK spolupracuje s Agenturou pro podporu pod-
nikání a investic CzechInvest prostřednictvím regionální 
kanceláře v Pardubicích. Spolupráce spočívá v aktualizaci 
a doplňování databáze přehledu podnikatelských nemovi-
tostí 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. 

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

RDA PR is a member of the Czech Association of 
Development Agencies (CADA), and takes part in CADA 
meetings and conferences organized by CADA. RDA PR 
cooperates within its activities with other agencies supp-
orting 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 regio-
nal office in Pardubice. This cooperation is reflected in 
updating and completion of database of commercial real 
estate register in the Pardubice Region and in organizing 
educational events and consultations for the project pre-
paration in the region.

RDA PR cooperates with East Bohemia Destination com-
pany with the purpose to implement activities aiming at 
the development of the Pardubice region in tourism.

RDA PR is a partner of National Rural Network  
– 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 regional development . 
RDA PR also cooperates with organizations 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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Štefančová Klára, Mgr. 
Ředitelka / Director

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

The work team of RDA PR is made up of young and speci-
alized consultants with a comprehensive bacground of the 
education and work experience. The agency offers exper-
tize and high quality work, prefessionalism and specialised 
erudition through its employees.

Konzultanti  
/ Consultants

Balcarová Lucie, Bc.  
konzultant pro oblast 
mezinárodních a investičních 
projektů (MD 11/2020) / 
Consultant for international 
and investment projects (ML 
11/2020)

Drázský Josef, DiS. 
konzultant investičních  
a neinvestičních projektů   
/ Consultant for investment 
and non-investment 
projects 

Čapek Václav, Mgr.  
zástupce ředitelky, konzultant 
investičních projektů v silnič-
ním hospodářství, projektů 
pro oblast životního prostředí 
a občanskou vybavenost / 
Deputy Director, Consultant 
for investment projects in road 
management, environment 
and public facilities

Feltl Lukáš, Ing.  
konzultant investičních 
projektů v oblasti životního 
prostředí, energetiky  
a občanské vybavenostii / 
Consultant for investment 
projects in environment and 
public facilities 
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Konzultanti / Consultants

Ondernická Zuzana, Ing.
konzultant pro řízení  
dlouhodobých projektů  
a tvorbu finančních analýz 
/ consultant for long-term 
project administration and 
financial analysis

Křičková Kateřina, Ing.  
konzultant investičních  
a neinvestičních projektů / 
Consultant for investment 
and non-investment pro-
jects 

Smuts Petra 
konzultant pro řízení dlou-
hodobých projektů /  
consultant for long-term 
project administration

Židková Tereza, Bc. 
konzultant (do 12/2020) / 
Consultant (until 12/2020)

Hošková Michaela, Ing. 
konzultant pro strategické 
dokumenty a pro oblast 
investičních projektů (MD 
06/2020) / Consultant for 
strategic documents and 
investment projects  (ML 
06/2020)

Košťáková Lucie, Ing.  
konzultant investičních  
a neinvestičních projektů
 / Consultant for investment 
and non-investment  
projects 

Mlatečková Iva, Ing. 
konzultant pro oblast mezi-
národních a investičních 
projektů (MD 05/2020) /  
consultant for international 
and investment projects
(ML 05/2020)

Šindelářová Monika, Ing. 
konzultant (do 12/2020) /
Consultant (until 12/2020)

Gregor Jan, Mgr. 
konzultant pro oblast mezi-
národních projektů a projek-
tových záměrů / Consultant 
for international projects 
and project intentions 

Kratochvílová Lada, Ing.  
konzultant pro oblast 
veřejných zakázek a nein-
vestičních projektů (MD 
06/2020) / Consultant 
for public procurement and 
non-investment projects 
(ML 06/2020)

Hyklová Romana  
konzultant investičních  
a neinvestičních projektů  
v oblasti vzdělávání /  
Consultant for investment 
and non-investment  
projects in education 

Járová Kateřina, Bc.  
konzultant investičních  
a neinvestičních projektů
 / Consultant for investment 
and non-investment  
projects 

MD - mateřská dovolená / ML - Maternity leave 
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Vít Kopecký   
RIS3 developer  
(do 9/2020) / 
RIS3 developer  
(until 9/2020)

Petra Henychová, Ing  
martketingový manažer / 
marketing managerr

Pavlína Paukrtová   
martketingový manažer / 
marketing managerr

Ing. Roman Sodomka 
RIS3 developer (do 2/2020) /
RIS3 developer (until 2/2020)

Jana Klekar  
RIS3 manažer / 
RIS3 manager

Jan Gregor    
RIS3 developer / 
RIS3 developer

Helena Neveřečalová 
Kápičková   
marketingový manažer  
(do 7/2020) / 
marketing manager  
(until 7/2020)

Smart akcelerátor Pardubického kraje II  
/ Smart Acccelerator of Pardubice Region II
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Sekce dopravních staveb / Section of Transport Constructions

Petra Hrachovinová
konzultant dopravních
 staveb / Consultant 
of transport construc-
tions  

Jan Bauer
Konzultant majetkové 
přípravy / Consultant 
of property preparation

Petr Jakoubek, Bc.
Konzultant pro oblast 
silničního hospodářství / 
Consultant for the area 
of road management 

Jan Ryšavý   
(do 12/2020) / 
(until 12/2020)

Šárka Cvrkalová  
(do 12/2020) / 
(until 12/2020)

Michal Sova 
(do 7/2020) /  
(until 7/2020) 

Jolana Rabin  
(do 5/2020) / 
(until 5/2020)

Adéla Metelková 
(do 12/2020) /  
(until 12/2020)
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POZNÁMKY / NOTES
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POZNÁMKY / NOTES
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