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ÚVODNÍ SLOVO / INTRODUCTORY WORD

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
DEAR READERS,
dostává se k vám výroční zpráva Regionální rozvojové 
agentury Pardubického kraje (RRA Pk) za rok 
2021, která shrnuje důležité milníky loňského roku  
v Pardubickém kraji. Byl to bezesporu další mimořádný 
rok – stále ještě byla přítomna celosvětová pandemie 
covidu-19, která ovlivnila dění v celé společnosti  
a už druhý rok po sobě omezila mnoho činností. Na 
druhou stranu jsme čelili velkému množství výzev  
a novým příležitostem a potřebám. Věřím, že i přesto 
se Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje 
podařilo udržet kontinuitu všech aktivit a navázat tak 
na úspěchy z let předchozích.

Ukázalo se totiž, že Agentura je skutečnou jedničkou 
v oblasti zpracování strategického plánování 
a rozvojových koncepcí v našem kraji. Díky jimi 
zpracovaným projektům se tak podařilo za loňský 
rok výrazným způsobem dovybavit zdravotnická 
zařízení či centra sociálních služeb, zmodernizovalo se 
několik kilometrů silnic, chodníků a stezek pro chodce  
a cyklisty. Další projekty, které se věnovaly realizacím 

you have just been presented with the annual report 
of the Regional Development Agency of Pardubice 
Region (RDA PR) for the year of 2021 which outlines 
important milestones of the previous year in our region. 
It was, without a doubt, yet another extraordinary year 
– the worldwide pandemic of COVID-19, which kept 
affecting and limiting events and activities across 
the whole society for the second year in a row, was 
still present. On the other hand, we also faced a big 
number of challenges, new opportunities and needs. 
I believe that throughout all of this, the Regional 
Development Agency was able to maintain continuity 
of all its activities and thus continuing the success of 
the previous years.

It has been proven that the agency has become a real 
number one player in the field of strategic planning 
and development concepts in our region. The agency 
processed many projects which helped to a significant 
increase of equipment of medical facilities or social 
service centres, modernization of several kilometres 
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úspor energie, se dnes s postupujícím časem a neustále 
se zvedajícími cenami za energie, ukázaly jako klíčové 
pro strategické plánování.

Regionální rozvojová agentura, s níž Pardubický kraj 
úzce spolupracuje, zpracovala v loňském roce pro své 
partnery 60 projektů. Dotace na získané projekty se 
vyšplhala až na dva a půl miliardy korun, což považuji 
za opravdu velký úspěch. Dopomohla tak k dalšímu 
kroku vpřed v rozvoji našeho regionu. Poskytování 
poradenství a podpory ve strategii plánování, čerpání 
evropských dotací a jiných aktivit úzce spjatých  
s rozvojem kraje patří RRA veliké díky.

Ve spolupráci s agenturou se nám daří společně rozvíjet 
spolupráci s městy, obcemi a i s dalšími partnery. 
A daří se nám to, troufám si říct, opravdu dobře. 
Příkladem může být projekt Parádní kraj, za kterým 
stojí odbor rozvoje Krajského úřadu Pardubického 
kraje. V uplynulém roce jsme i za pomoci Regionální 
rozvojové agentury budovali Parádní kraj jako značku, 
která je synonymem pro inovační prostředí, pro chytrý 
region, ale i pro místo, ve kterém lidé chtějí studovat, 
pracovat a žít se svými rodinami. 

Věřím, že i v letošním roce na úspěchy navážeme  
a podaří se nám posunout náš region o další krok 
vpřed. 

Všem, kteří se podílejí na rozvoji našeho kraje, bych 
velice rád poděkoval a těším se na další společná 
setkání a spolupráci.

Ing. Ladislav Valtr, MBA, 

předseda Výkonné rady RRA Pk

of roads, pavements, tracks and cycling paths. Other 
projects, focused on realization of energy saving 
measures, have proven to become crucial for strategic 
planning due to ever growing prices of energy.
The Regional Development Agency, which cooperates 
closely with Pardubice Region, processed 60 projects 
for its partners during the previous year. Subsidies 
drawn to support the individual projects accumulated 
to more than 2.5 billion CZK which I consider to be  
a major success. As a result, the agency helped to 
further advance and develop our region and is therefore 
much appreciated for its role in providing consultancy 
and support in the field of strategic planning, utilization 
of European funding and subsidies and other activities 
connected to growth and advancement of the region.

We have managed, in cooperation with the agency, to 
develop collaboration with towns, municipalities and 
other partners. And I dare to say, we have managed to 
do so really well. As an example, we may present the 
project of Parádní kraj, instigated by the Department 
of Development of the Regional Office of Pardubice 
Region. During the last year, we were building the 
brand of „Parádní kraj“ with support from the Regional 
Development Agency as a brand which a synonym 
for innovative environment, a smart region but also  
a place where people want to study, work and live with 
their families. 
I believe that we will be able to continue our success in 
the actual year and we will manage to move our region 
another step forward. 

I would like to thank everybody who has participated in 
the development of our region and I’m looking forward 
to future cooperation and mutual meetings.

Ing. Ladislav Valtr, MBA, 
Chairman 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 složená 
ze 12 členů. Statutárním orgánem je sedmičlenná 
výkonná rada, která řídí prostřednictvím ředitelky 
činnost RRA PK v období mezi valnými hromadami. 
Kontrolním orgánem RRA PK je dozorčí rada, 
která dohlíží na výkon působnosti výkonné rady  
a uskutečňování činnosti RRA PK.

Název / Name:  Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
 / Regional Development Agency of the Pardubice Region
Právní forma / Legal form:  Zájmové sdružení právnických osob  

 / Interest association of legal entities
Sídlo / Head office:  náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice
IČ / ID:  69153361
DIČ / VAT ID:  CZ69153361
E-mail:  info@rrapk.cz
Webové stránky / Website:  www.rrapk.cz
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 consists of 12 members. 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 periods between 
the sessions of the Annual General Meeting. 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 
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 

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 economic, social and cultural development 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 

HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI, VIZE A POSLÁNÍ
MAIN SPHERE OF ACTIVITIES, VISION AND MISSION 
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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.

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, counselling, 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 / EXECUTIVE 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 activities, on amendments to the articles of the asso-
ciation and which carries out other activities included in 
the General Meeting competences. The Annual General 
meeting elects members of both the Supervisory and 
Executive Board and also approves financial statements, 
a financial plan and a plan of activities for the current 
year. Regular session of the General Meeting is held at 
least once a year. The members of the General Meeting 
are following:

Město Žamberk 
Town of Žamberk
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY / EXECUTIVE 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 2021  
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:

Ing. Ladislav Valtr
Předseda výkonné rady  
Chairman 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. Miroslav 
Janovský  
Člen výkonné rady
Member of the executive 
board 

Zdeněk Eis   
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 / EXECUTIVE 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 
2021 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:

Miroslav Krčil, DiS.
Předseda dozorčí rady
Member of the supervisory 
board

Ing. Vlastislav Cach
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
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• 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 2021 / Number of processed applications in 2021

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 27 4 731 392 148,98 Kč 2 477 581 871,16 Kč

OPŽP / OPE 20 302 342 917,14 Kč 129 162 182,86 Kč

Ostatní / Others 14 116 811 876,47 Kč 71 998 363,49 Kč

Celkem / Total 61 5 150 546 942,59 Kč           2 678 742 417,51 Kč 

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

V roce 2021 Regionální rozvojová agentura Pardubického 
kraje připravovala celkem 61 projektových žádostí. Žádosti 
byly zpracovány s cílem získat financování ze sedmi růz-
ných národních operačních programů a státních dotač-
ních titulů. 

Nejvíce žádostí o podporu bylo zpracováno v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 
Z celkového počtu 61 zpracovaných žádostí bylo 27 
projektů předloženo do IROP. Zde bylo nejvíce žádostí 
zaměřeno na Specifický cíl 6.1 – REACT-EU s celkovou 
výší dotace přesahující 1,84 miliardy Kč. Další projekty 
byly zaměřeny na dopravní infrastrukturu, jako výstavba/
rekonstrukce silnic a dopravních terminálů. 

Druhý program, v kterém bylo zpracováno nejvíce projek-
tů, byl Operační program Životní prostředí (OPŽP). Zde se 
nejčastěji projekty zaměřovali na Realizaci úspor energií 
a na Hospodaření se srážkovými vodami. V rámci OPŽP 
bylo zpracováno celkem 20 žádostí. 

Kromě výše uvedených operačních programů zpracovala 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje žádosti 
také do Státního fondu dopravní infrastruktury, výzev 

In 2021, the Regional Development Agency of Pardubice 
Region processed 61 project subsidy applications. These 
applications were processed into seven national opera-
tional programmes and state subsidy titles with the aim 
to gain funding.  

The biggest number of subsidy applications were pro-
cessed as a part of the Integrated Regional Operational 
Programme (IROP). 27 projects, out of the total number 
of 61 processed ones, were focused on IROP. Most of 
the applications focused on the Specific objective 6.1  
– REACT-EU with the total amount of subsidy exceed-
ing 1.84 billion CZK. Other projects were concentrated on 
transport infrastructure, e.g., construction/reconstruction 
of roads and transport terminals. 

The second most utilized operational programme was OP 
Environment (OPE). Projects which were processed into 
this programme focused on energy consumption savings 
and rainwater management. There were 20 applications 
processed into OPE in 2020. 

Apart from the above-mentioned programmes, Regional 
Development Agency of Pardubice Region also pro-



Report on Activities of the Regional Development Agency of Pardubice Region for 2021 15

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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a Modernizačního fondu. 

cessed applications into the National Fund of Transport 
Infrastructure, different appeals of Ministry of Regional 
Development, National Sports Agency and Modernization 
Fund. 
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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 
disposed into special collection boxes and subsequently 
recycled. The processing company grants a financial 
donation, equalling 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: City of Pardubice
Operational Programme: IROP, ITI
Priority Axis: 2 Improved quality of public service and 
living conditions for residents
Investment Priority: 10 Investment into education and 
vocational training, including proffesion oriented train-
ing for acquisition of skills and lifelong learning through 
development of infrastructure for education and training
Specific Objective: 2.4 Improved quality and availability 
of infrastructure for education and lifelong learning
Total Costs: 263,753,390.74 CZK
Requested Level of Subsidy: 152,738,588,.40 CZK
Expected Time of Implementation: 11/2020 – 06/2023
Status of Application: realization of the project.

The main goal of the project is to create a centre of tech-
nical and scientific education for students of elementary 
schools, grammar schools and high schools from Hradec-
Pardubice agglomeration through reconstruction of the 
building of packed flour warehouse on the premises 
of Winternitz automatic mills in Pardubice. New poly-
technical workshops, vocational classrooms and other 
infrastructure shall be used by other subjects and par-
ties, including wide public, as well. Our region has been 
missing such a facility so far. It will offer, in comparison to 
standard equipment of grammar schools, above standard 
technical possibilities including modern IT technologies. 
Central Polytechnic Workshops aim to kindle and sup-
port interest of children in technical and scientific fields. 
The plan is to reach synergy with other prepared projects 
in the complex of NCHS of Winternitz automatic mills 
in Pardubice and to create a new centre of cultural and 
social life where the Central Polytechnic Workshops will 
have its undisputed place. 

 Other project outputs and milestones:

• revitalization of both interior and exterior parts of the 
building,

Žadatel: Statutární město Pardubice
Operační program: IROP, ITI
Prioritní osa: 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života 
pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 10 Investice do vzdělávání, odborného vzdě-
lávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do 
celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 
odbornou přípravu
Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury 
pro vzdělávání a celoživotní učení
Celkové náklady: 263 753 390,74 Kč
Požadovaná výše dotace: 152 738 588,04 Kč
Předpokládaná doba realizace: 11/2020 – 06/2023
Stav žádosti: fyzická realizace projektu.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce objektu 
skladu balené mouky v areálu Winternitzových automatických 
mlýnů v Pardubicích vytvoření centra technického a přírodo-
vědného vzdělávání pro žáky ZŠ a SŠ hradecko-pardubické 
aglomerace, přičemž nově vzniklé polytechnické dílny, odborné 

CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY / CENTRAL POLYTECHNIC WORKSHOPS 

ZPRACOVANÉ PROJEKTY / IMPLEMENTED PROJECTS

Vizualizace Centrálních polytechnických dílen 
Visualization of Central Polytechnic Workshops

Zdroj: Magistrát města Pardubice / Source: City of Pardubice
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učebny a další infrastruktura budou využívány i dalšími subjekty 
a osobami, včetně široké veřejnosti. Podobné zařízení v regionu 
do této doby chybělo, oproti běžnému vybavení základních škol 
bude navíc nabízet nadstandardní technické vybavení, včetně 
využití moderních IT technologií. Cílem fungování Centrálních 
polytechnických dílen je zejména podpořit u dětí zájem o tech-
nické a přírodní vědy. V synergii s dalšími připravovanými projek-
ty v areálu NKP Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích 
vznikne nové centrum kulturního a společenského života, v němž 
budou mít Centrální polytechnické dílny svoje neoddiskutovatel-
né místo. 

Dílčími cíli projektu jsou:

• obnova interiérů i exteriérů objektu,
• vybudování nadstandardních dílen, odborných učeben 

a další infrastruktury pro vzdělávání v přírodních a 
technických oborech,

• vybudování nadstandardních prostor pro zájmové, 
neformální a celoživotní vzdělávání v přírodních a tech-
nických oborech,

• vybavení učeben s ohledem na potřeby žáků a osob se 
speciálními vzdělávacími potřebami a osob s omeze-
ním pohybu a orientace,

• vytvoření moderního centra technického a přírodověd-
ného vzdělávání regionu,

• propojení aktivit jednotlivých subjektů působících v 
areálu Winternitzových automatických mlýnů.

Výsledkem projektu budou nové nadstandardní moderní pro-
story s odbornými učebnami určené pro neformální, zájmové a 
celoživotní vzdělávání, které nabídnou žákům a dalším účastní-
kům kvalitní a moderní výuku přizpůsobenou potřebám 21. sto-
letí. Díky rekonstrukci a zpřístupnění předmětných prostor bude 
otevřeno unikátní centrum polytechnického vzdělávání, které 
zkvalitní výuku v přírodovědných a technických oborech pro 
velké spektrum cílových skupin napříč celým regionem. Součástí 
Centrálních polytechnických dílen budou 4 dílny, 4 odborné 
učebny, Sál světa dětí a projekční sál SOS.

• construction of above standard workshops, vocational 
classrooms and other infrastructure for education in 
technical and scientific fields,

• construction of above standard premises for leisure 
time, informal and lifelong education in technical and 
scientific fields,

• equipping the classrooms with regard to the needs of 
students, people with special educational needs and 
people with limited possibilities of movement and spa-
tial orientation,

• creating a modern centre of technical and scientific 
education in the region,

• interconnect activities of the individual subjects oper-
ating in the complex of Winternitz automatic mills.

The project will result in construction of new, modern, 
above standard premises with vocational classrooms 
designed for informal, leisure time and lifelong education 
which will provide students and other participants with 
quality and up-to-date education adapted to the needs 
of 21st century. Reconstruction and accessibility of the 
above mentioned premises will enable opening of a unique 
centre of polytechnic education which will improve tuition 
in technical and scientific fields for a wide range of tar-
get groups across the whole region. Central Polytechnic 
Workshops will include 4 vocational classrooms, 4 work-
shops, Children World Hall and SOS auditorium.

Vizualizace Centrálních polytechnických dílen
Visualization of Central Polytechnic Workshops

Zdroj: Magistrát města Pardubice / Source: City of Pardubice
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Applicant: Hospitals of Pardubice Region, a. s.
Operational Programme: IROP, REACT-EU
Priority Axis: 6 REACT-EU
Investment Priority: 13 Support of recovery after the 
crisis connected to the pandemic of COVID- 19 and its 
social consequences and preparation of green, digital 
and resilient revitalization of economy
Specific Objective: 6. REACT-EU
Priority Axis: 1,966,335,384.29 CZK
Requested Level of Subsidy: 500,000,000.00 CZK
Expected Time of Implementation: 05/2021–12/2023
Status of Application: the application has been granted 
and realization of the project has started.

The subject and the main goal of this project is develop-
ment and improved resistance of workstations/depart-
ments of inpatient care following the emergency admis-
sion of 1st type (HPR, a. s. – Pardubice Hospital) which 
will improve and equip inner infrastructure of the hospital 
for the possible future waves of COVID-19 pandemic or 
other similar exceptional and crisis event.

The project will support specifically the following work-
places/departments of the hospital in Pardubice::

• anaesthesiology and resuscitation (including opera-
tion theatres and central sterilization),

• paediatrics (children surgery),
• neurosurgery,
• ICU, AIC, semi-intensive care,
• radiology,

The goal shall be achieved through construction of 
central emergency pavilion in the complex of Pardubice 
Hospital which will strengthen, improve and equip the 
inner infrastructure of the hospital for the possible future 
waves of COVID-19 pandemic or other similar exceptional 
or crisis events.

Žadatel: Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Operační program: IROP, REACT-EU
Prioritní osa: 6 REACT-EU
Investiční priorita: 13 Podpora zotavení z krize v souvislos-
ti s pandemií COVID- 19 a jejími sociálními dopady a pří-
prava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství
Specifický cíl: 6. REACT-EU
Celkové náklady: 1 966 335 384,29 Kč
Požadovaná výše dotace: 500 000 000,00 Kč
Předpokládaná doba realizace: 05/2021–12/2023
Stav žádosti: žádost o dotaci schválena, započala fyzic-
ká realizace projektu.

Předmětem a hlavním cílem projektu je rozvoj a zodolnění 
pracovišť/oborů lůžkové péče navazujících na urgentní 
příjem 1. typu (NPK, a. s. - Pardubická nemocnice), které 
zodolní a dovybaví vnitřní infrastrukturu nemocnice pro 
případ dalších vln pandemie COVID-19 či dalších obdob-
ných mimořádných a krizových událostí.

Projektem budou konkrétně podpořena následující pracoviště/
obory Pardubické nemocnice:

• anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a 
centrální sterilizace),

• dětské lékařství (dětská chirurgie),
• neurochirurgie,
• JIP, ARO, semiintenzivní péče,
• radiologie,

Cíle bude dosaženo prostřednictvím výstavby pavilonu cen-
trálního urgentního příjmu v areálu Pardubické nemocnice, 
čímž dojde ke zodolnění a dovybavení vnitřní infrastruktury 
Pardubické nemocnice pro případ dalších vln pandemie COVID-
19 či dalších obdobných mimořádných a krizových událostí.

Dílčími cíli projektu jsou:

• Posílení schopnosti reagovat na krizi související s 
COVID-19, tj. zlepšení systému připravenosti řešení 

HPR, A. S., PARDUBICE HOSPITAL, CONSTRUCTION OF CENTRAL EMERGENCY PAVILION 
WITH CENTRALIZED EMERGENCY OPERATIONS 
/ NPK, A. S., PARDUBICKÁ NEMOCNICE, VÝSTAVBA PAVILONU CENTRÁLNÍHO URGENTNÍHO 
PŘÍJMU S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ
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Zdroj: NPK, a.s. / Source: NPK, a.s. 

Partial goals of the project are:

• strengthen the ability to react to the crisis connected 
to COVID-19, i.e. improve the system of threat han-
dling,

• improving resistance of departments such as ICU and 
AIC in order to decrease mortality rate of the pan-
demic,

• construction, development and modernization of cen-
tral operating theatres for the departments of surgery 
and neurosurgery, including a recovery unit, following 
the central emergency and intervention radiology unit,

• construction of the missing central sterilization unit 
with a capacity sufficient for the needs of the whole 
hospital,

• centralization of resuscitation intensive care into one 
unit following the central emergency,

• centralization of the planned specialized ambulant 
and urgent standard inpatient care into one unit fol-
lowing operation theatres,

• increase preparedness of hospitals in the areas of 
handling pandemic and other potential threats.

Strengthening and development of units/departments of 
inpatient care following the central emergency of 1st type 
(HPR, a. s. – Pardubice Hospital) through construction of 
the central emergency pavilion will improve efficiency and 
speed up treatment of patients thanks to complex pos-
sibilities available in one place. It will improve and equip 
inner infrastructure of the hospital for the possible future 
waves of COVID-19 pandemic or other similar exceptional 
and crisis event.

hrozeb,
• posílení odolnosti oddělení typu JIP a ARO, za účelem 

snížení smrtnosti pandemie,
• vybudování, rozvoj a modernizace centrálních ope-

račních sálů pro chirurgickou kliniku, neurochirurgické 
oddělení, vč. dospávací jednotky v návaznosti na cen-
trální urgentní příjem a pracoviště intervenční radio-
logie,

• vybudování chybějící centrální sterilizace s kapacitou 
pro celou nemocnici,

• centralizace resuscitační intenzivní péče do jednoho 
celku v návaznosti na centrální urgentní příjem,

• centralizace plánované specializované ambulantní a 
akutní standardní lůžkové péče do jednoho celku v 
návaznosti na centrální operační sály,

• zvýšení připravenosti nemocnice na řešení pandemie a 
dalších potenciálních hrozeb.

Rozvojem a zodolněním pracovišť/oborů lůžkové péče navazují-
cích na urgentní příjem 1. typu (NPK, a. s. - Pardubická nemoc-
nice) prostřednictvím výstavby pavilonu centrálního urgentního 
příjmu, která zefektivní a zrychlí ošetření pacienta díky komplex-
nímu ošetření na jednom místě, bude zodolněna a dovybavena 
vnitřní infrastruktura Pardubické nemocnice pro případ dalších 
vln pandemie COVID-19 či dalších obdobných mimořádných a 
krizových situací.

Vizualizace Centrálního urgentního příjmu, Pardubice
Visualization of Central Emergency Pavilion, Pardubice
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DNZ BYSTRÉ, REKONSTRUKCE DOMU V BYSTRÉM 
/ DNZ BYSTRÉ, RECONSTRUCTION OF HOUSE IN BYSTRÉ

Zdroj: Domov na zámku Bystré / Source: Home at the castle of Bystré

Applicant: Pardubice Region
Operational Programme: IROP, REACT-EU
Priority Axis: 6 REACT-EU
Investment Priority: 13 Support of recovery after the 
crisis connected to the pandemic of COVID- 19 and its 
social consequences and preparation of green, digital 
and resilient revitalization of economy
Specific Objective: 6.1 REACT-EU
Priority Axis: 16,291,071.89 CZK
Requested Level of Subsidy: 14,661,6964.70 CZK
Expected Time of Implementation: 06/2020–08/2021
Status of Application: sustainability period has started.

The facility at the castle of Bystré offers residential social 
service in the form of a „home for people with health 
handicaps“ and „protected housing“ provided in several 
buildings with only a single place for mutual meetings 
and activization which is the recreation room. It has been 
utilized by clients for eating purposes or watching TV (if 
they decide not to use their private rooms). 

The overriding goal of the facility is to provide clients with 
such service which would offer them a chance for an active 
and full-fledged life with space for learning and better 
self-realization. There are no areas for these purposes, 
intended for community housing, in the whole complex.   

Rooms for music therapy and sensorimotor training used 
to be in the building of the castle which is no longer uti-
lized for the purposes of the social service by the operat-
ing organization. Only administration had resided in the 
castle building before the realization of the project and 
the castle was handed over to the new warden in 2021.

The project helped to create premises in the activization 
centre at Školní Street where clients of the home can 
pursue their working and leisure time activities and live a 
full-fledged life in modern surrounding according to the 
quality standards of social service.       

The Activization Centre in the building at “Školní Street, 
319“ will contribute to improved quality of social service 

Žadatel: Pardubický kraj
Operační program: IROP, REACT-EU
Prioritní osa: 6 REACT-EU
Investiční priorita: 13 Podpora zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID- 19 a jejími sociálními dopady a příprava zele-
ného, digitálního a odolného oživení hospodářství
Specifický cíl: 6.1 REACT-EU
Celkové náklady: 16 291 071,89 Kč
Požadovaná výše dotace: 14 661 6964,70 Kč
Doba realizace: 06/2020–08/2021
Stav žádosti: započata doba udržitelnosti.

Domov na zámku Bystré nabízí pobytovou sociální službu 
„domov pro osoby se zdravotním postižením“ a „chráněné byd-
lení“ v několika objektech, přičemž jediným místem na vzájemná 
setkávání a aktivizaci v rámci jednotlivých objektů byla spo-
lečenská místnost. Ta je klienty využívána v rámci společného 
stravování či pro sledování televize (pokud se nerozhodnou 
využít k tomu privátní pokoj). 

Prvořadým cílem DNZ je poskytnout klientům takovou služ-
bu, která nabídne klientům šanci na aktivní a plnohodnotný 
život, v němž by bylo místo pro poznávání a větší seberealizaci.  

Objekt Školní, 319, stav po rekonstrukci
Building at Školní Street, 319, after reconstruction
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of operating organization. The reconstructed building 
provides clients of residential social service in the form 
of a „home for people with health handicaps“ and „pro-
tected housing“ with an activization room with a sen-
sorimotor corner, a garden with an elevated flowerbed, 
a greenhouse, a mini zoo corner and a sunbathing area. 

The overall benefit of the project is creation of barrier-
free premises suitable for a dignified and active way of 
life of residents. This will improve the quality of service 
provided by the organization..

V objektech, které jsou určeny k bydlení v komunitě, takové 
prostory nejsou.   

Místnosti pro muzikoterapii a rozvíjení senzomotoriky se nachá-
zely v budově zámku, který ovšem organizace pro poskytování 
sociální služby již nevyužívá. Před realizací projektu byla v 
budově zámku pouze administrativa, která zámek v roce 2021 
předala novému správci.

V Aktivizačním centru v objektu Školní se tak vytvořily prostory, 
ve kterých se klienti domova mohou věnovat pracovním a vol-
nočasovým aktivitám a vést plnohodnotný život v moderních 
prostorách dle standardů kvality sociálních služeb.       

Aktivizační centrum v objektu „Školní, 319“ přispěje ke zlepšení 
kvality sociálních služeb poskytovaných organizací. V rekon-
struované budově je uživatelům pobytové služby DOZP a CHB 
k dispozici aktivizační místnost se senzomotorickým koutkem, 
zahrada s bylinkovým vyvýšeným záhonem, skleníkem, mini zoo 
koutekem a místem pro sluneční lázně. 

Celkový přínos projektu spočívá ve vzniku bezbariérových pro-
stor důstojných k aktivnímu životu obyvatel domova. Dojde tak 
ke zlepšení kvality sociálních služeb poskytovaných organizací.

NÁKUP NOVÝCH ELEKTRICKÝCH VOZIDEL PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC 
/ PURCHASE OF NEW ELECTRIC VEHICLES FOR SOCIAL SERVICES  
OF THE CITY OF PARDUBICE

Applicant: Social Services of the city of Pardubice
Operational Programme: IROP, REACT-EU
Priority Axis: PO 6 REACT-EU
Investment Priority: IP 13 Support of recovery after the 
crisis connected to the pandemic of COVID- 19 and its 
social consequences and preparation of green, digital 
and resilient revitalization of economy
Specific Objective: SC 6.1 REACT-EU
Priority Axis: 14,165,720.00 CZK
Requested Level of Subsidy: 12,749,148.00 CZK
Expected Time of Implementation: 09/2021–12/2022
Status of Application: realization of the project.

The goal of the project is to acquire environmental friend-
ly electric vehicles as a part of change and strengthening 

Žadatel: Sociální služby města Pardubic
Operační program: IROP, REACT-EU
Prioritní osa: PO 6 REACT-EU
Investiční priorita: IP 13 Podpora zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID- 19 a jejími sociálními dopady a příprava zele-
ného, digitálního a odolného oživení hospodářství
Specifický cíl: SC 6.1 REACT-EU
Celkové náklady: 14 165 720,00 Kč
Požadovaná výše dotace: 12 749 148,00 Kč
Předpokládaná doba realizace: 09/2021–12/2022
Stav žádosti: fyzická realizace projektu.

Cílem projektu je pořízení ekologicky šetrných elektrovozidel 
v rámci obměny a posílení vozového parku sociálních služeb. 
Pořízení těchto vozidel pomůže s řešením problému ekonomi-
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of the car fleet of Social Services of City of Pardubice. 
Acquisition of the vehicles will help to solve the problem 
of economy of field and ambulatory car fleet operations 
and services of the organization.

The aim is to operate small environmental friendly vehi-
cles. Majority of field services provided by SSCP is real-
ized during daytime hours hence in very dense city traffic. 
Decrease of fuel consumption, reduction of service costs 
and emission-free operations are the main goals of the 
project. Another goal is to increase mobility of employees 
during the expected increase of demand for field services 
and offer higher support of ambulatory service for people 
with lowered mobility.

There will be 14 new vehicles acquired as a part of this 
project.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V LITOMYŠLI / SOCIAL HOUSING IN LITOMYŠL 

Applicant: City of Litomyšl
Operational Programme: IROP
Priority Axis: 2: Improved quality of public service and 
living conditions for residents
Investment Priority: 9a: Investment into medical and 
social infrastructure supporting national, regional and 
local development, diminution of inequalities regarding 
medical conditions, support of social inclusion through 
better availability of social, cultural and recreational 
services and transfer from institution service to commu-
nity service.
Specific Objective: 2.1: Improved quality and availability 
of services supporting social inclusion
Priority Axis: 16,290,637.64 CZK
Requested Level of Subsidy: 10,917,744.06 CZK
Expected Time of Implementation: 03/2020–12/2021
Status of Application: realization finished in 2021

The project tackles a problem of quality and availability 
of social housing for socially excluded people and people 
endangered by social exclusion and poverty (people in 
housing need). This involves groups of people in Litomyšl 
who, due to difficult life circumstances, don’t have avail-

Žadatel: Město Litomyšl
Operační program: IROP
Prioritní osa: 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života 
pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 9a: Investice do zdravotnické a sociální infra-
struktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a míst-
nímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, 
podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, 
kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionál-
ních ke komunitním službám.
Specifický cíl: 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí 
k sociální inkluzi
Celkové náklady: 16 290 637,64 Kč
Požadovaná výše dotace: 10 917 744,06 Kč
Doba realizace: 03/2020–12/2021
Stav žádosti: realizace dokončena v roce 2021

Projekt řeší problém dostupnosti a kvality sociálního bydlení pro 
osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vylouče-
ním a chudobou, blíže specifikované jako osoby v bytové nouzi. 
Ve městě Litomyšl to jsou skupiny lidí, které v důsledku nepřízni-
vých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné 
plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Realizace pro-

ky provozu vozového parku terénních a ambulantních služeb 
organizace.

Cílem je provozovat malá ekologická vozidla. Převážná část 
péče poskytované v terénu pracovníky sociálních služeb pro-
střednictvím těchto vozidel, je realizována v denních časech, 
a tedy ve velmi hustém městském provozu. Omezení spotře-
by pohonných hmot, nákladů na servis a bezemisní provoz je 
jedním z hlavních cílů projektu. Rovněž je cílem posílit mobilitu 
pracovníků péče při očekávaném růstu poptávky po terénních 
službách a nabídnout vyšší podporu při svozech klientů ambu-
lantních služeb se sníženou mobilitou.

V rámci projektu bude pořízeno celkem 14 nových elektrovozidel.
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able housing but are able to meet the obligations result-
ing from tenancy. Realization of the project contributes 
to improved quality and availability of services supporting 
social inclusion. 

The project aims to support available social housing 
which would enable socially excluded people and people 
endangered by social exclusion and poverty access to 
rental housing in the Czech Republic. Construction of the 
social housing took place at Zahájská Street in the town 
of Litomyšl. There are now six housing units available. 

The apartments have been rented and utilized since 
December. Housing units of 2+kc are rented to house-
holds of minimum of two people. Consultation with appli-
cants at the Department of Social Care in Litomyšl is 
required before applications are submitted. 

jektu přispívá ke zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí  
k sociální inkluzi. 

Cílem projektu tak je podpora dostupného nájemního sociálního 
bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám 
ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního bydlení 
v ČR. Výstavba sociálního bydlení proběhla na ulici Zahájská 
ve městě Litomyšl. K dispozici je celkem 6 bytových jednotek  
o velikosti. 

Byty jsou tak od prosince 2021 obsazené a již slouží svému 
účelu. Bytové jednotky o dispozici 2+kk jsou pronajímány 
domácnostem o minimálním počtu dvou osob. Před podáním 
přihlášky o bydlení je nutná konzultace se zájemcem na odboru 
sociální péče v Litomyšli. 

Zdroj: Město Litomyšl / Source: City of Litomyšl

Budova sociálního bydlení v Litomyšli 
Building for social housing in Litomyšl
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VODNÍ PARK BENÁTKY ČESKÁ TŘEBOVÁ – SO 03 RETENČNÍ BIOTOP / WATER PARK 
BENÁTKY ČESKÁ TŘEBOVÁ – SO 03 RETENTION BIOTOPE

Applicant: City of Česká Třebová
Operational Programme: Operational Programme 
Environment
Priority Axis: 1: Improving quality of water and diminu-
tion of flood risks
Area of Support: Ensure flood protection of the urban 
area and rainwater management
Priority Axis: 2,752,557.00 CZK
Requested Level of Subsidy: 2,320,029.10 CZK
Expected Time of Implementation: 08/2020–10/2021
Status of Application: realization finished in 2021

The aim of the project is to construct a new retention area. 
The reason is that the current rainwater drainage system 
of the complex „Na Skalce“ in the town of Česká Třebová is 
faulty and insufficient. The new retention area, created by 
sloping of hillsides and fluently connecting them to grass-
land, will remain dry for the bigger part of a year. It will only 
be flooded during the rain season. 

Realization of the project contributed to improved rainwa-
ter management in the urban area of the town because 
there had previously been no rainwater retention area 
in the given locality. The project enabled connection of 
grassland with the original biotope which will get flooded 
with retained water during the rain season. The water will 
consequently get soaked into the ground and grassland 
and may even create wetlands. Realization of the project 
created a retention system for rainwater which will be kept 
in the country and soaked into the ground in the con-
structed biotope.  

Žadatel: Město Česká Třebová
Operační program: Operační program Životní prostředí
Prioritní osa: 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
Oblast podpory: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hos-
podaření se srážkovými vodami
Celkové náklady: 2 752 557,00 Kč
Požadovaná výše dotace: 2 320 029,10 Kč
Dobra realizace: 08/2020–10/2021
Stav žádosti: realizace dokončena v roce 2021

Cílem projektu je vybudování nového retenčního prostoru  
z důvodu existence nedokonalého odvodňovacího systému pro 
srážkové vody dopadající na areál Na Skalce ve městě Česká 
Třebová. Vytvořený retenční prostor s vyspádováním svahů  
a důrazem na plynulé navázání travnatých ploch bude po větši-
nu roku suchý, zaplavován bude pouze v období dešťů. 

Jelikož před realizací projektu nebyl v dané lokalitě žádný zádrž-
ný prostor pro retardaci dešťové vody, realizace projektu přispě-
la k zefektivnění hospodaření se srážkovou vodou v intravilánu 
města. Realizací projektu došlo k vytvoření travnatého průlehu 
s biotopem, který bude v období dešťů zaplaven zadrženou 
vodou, která bude následně vsakována do přilehlých travnatých 
porostů a zeminy, mohou se tak vytvářet i mokřady. Realizací 
projektu vznikl zádržný systém pro vodu vznikající z atmosféric-
kých srážek, která je díky tomuto systému zadržována v krajině 
a je umožněno její zasakování do půdy ve vytvořeném biotopu. 

Zdroj: Město Česká Třebová / Source: City of Česká Třebová

Retenční biotop / Retention biotope
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Zdroj: Obec Rozsátní / Source: Municipality of Rozstání

4TI - ROZSTÁNÍ / 4TI - ROZSTÁNÍ

Applicant: Municipality of Rozstání 
Programme: Support of housing for the year of 2021 
(11706)
Subprogramme: Technical infrastructure (117D063) 
Priority Axis: 3,267,000.00 CZK
Requested Level of Subsidy: 320,000.00 CZK
Expected Time of Implementation: 04/2021–10/2022
Status of Application: realization of the project has 
started.  

The project supports construction of technical infra-
structure in the form of water supply, sewerage and roads 
to the area where subsequent construction of family 
houses on four pieces of land, with the total area of 5,687 
m2, will start. The goal of the realization is to prepare the 
land for the subsequent construction of family houses. 

Construction of technical infrastructure and subsequent 
construction of family houses is a long-term trend in the 
Czech Republic. The municipality of Rozstání managed 
to get ownership of the land for the further construction 
of houses and later sell it to interested buyers. Now, it is 
necessary to prepare technical infrastructure in the form 
of water supply, sewerage and roads. The project is cur-
rently being realized. The land is owned by people who 
plan to settle down in the area and have already started 
preparing their construction projects for their family 
houses. Majority of the municipality residents is in the 
productive age but the number of people who have left 
the area in the recent years exceeds the number of those 
who have moved in or who have been born. Construction 
of technical infrastructure could contribute to a change 
of this trend. 

Žadatel: Obec Rozstání 
Program: Podpora bydlení pro rok 2021 (11706)
Podprogram: Technická infrastruktura (117D063) 
Celkové náklady: 3 267 000,00 Kč
Požadovaná výše dotace: 320 000,00 Kč
Dobra realizace: 04/2021–10/2022
Stav žádosti: započala fyzická realizace projektu. 

V obci Rozstání je plánována výstavba technické infrastruktury 
ve formě vodovodu, kanalizace a komunikace k pozemkům, kde 
bude následně probíhat výstavba rodinných domů na čtyřech 
pozemcích o celkové ploše 5 687 m2. Cílem realizace akce je 
rozšíření pozemků pro následnou výstavbu rodinných domů. 

Výstavba technické infrastruktury a následná výstavba rodin-
ných domů je dlouhodobým trendem v České republice. V obci 
Rozstání se tak podařilo získat tyto pozemky pro výstavbu 
rodinných domů, následně je odprodat a nyní pro další rozvoj je 
nezbytné připravit technickou infrastrukturu, kterou je vodovod, 
kanalizace a komunikace. V současné chvíli je projekt ve fázi 
realizace. Pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob, které 
mají v plánu se v obci usadit a připravují stavební projekty pro 
své rodinné domy. V obci žije převážná část obyvatelstva v pro-
duktivním věku, avšak počet vystěhovalých obyvatel za poslední 
roky převládá nad obyvateli přistěhovalými či narozenými. Tuto 
tendenci by právě daná výstavba technické infrastruktury 
mohla změnit. 
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REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BUDOVY BÝVALÉ ROZVODNY ZL 21 SEMTÍN /  
RECONSTRUCTION AND EXTENSION OF THE BUILDING  
OF FORMER SUBSTATION ZL 21 SEMTÍN

Applicant: SK – EKO Pardubice s.r.o.
Operational Programme: Operational Programme 
Enterprise and Innovation for Competitiveness Priority 
Axis: 2 Development of entrepreneurship and competi-
tiveness of small and medium sized enterprises
Area of Support: Real estate for integrated territorial 
investments
Priority Axis: 10,934,510.13 CZK
Requested Level of Subsidy: 4,455,000.00 CZK
Expected Time of Implementation: 07/2022 – 02/2023
Status of Application: realization of the project. 

The goal of the project is technical reconstruction of for-
mer substation in the industrial zone Semtín in Pardubice. 
The building has been registered in the national brown-
field database, managed by the CzechInvest agency. 
It has remained unused for a long time and its current 
condition doesn’t even enable any utilization. The inves-
tor plans construction work so the building could serve 
the purposes of waste management in the given locality.

The project will be realized through an exchange of doors 
and windows, connecting to utility networks, complete 
reconstruction of both internal and external wiring or 
construction of freight elevator. 

The final output will be a revitalized building which offers 
better quality service in the field of waste management 
in the sanitized area and thus preventing the possibility 
of soil contamination and lowering the risk of forming an 
unauthorized dumpsite.

Žadatel: SK – EKO Pardubice s.r.o.
Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků
Oblast podpory: Nemovitosti pro integrované územní investice
Celkové náklady: 10 934 510,13 Kč
Požadovaná výše dotace: 4 455 000,00 Kč
Dobra realizace: 07/2022 – 02/2023
Stav žádosti: fyzická realizace projektu. 

Cílem projektu je technická obnova bývalé rozvodny v průmyslo-
vé zóně Semtín v Pardubicích. Budova je registrována v národní 
databázi brownfieldů, kterou spravuje agentura CzechInvest. Je 
dlouhodobě nevyužívána a současný stav ani jakékoliv využití 
neumožňuje. Investor plánuje provedení stavebních úprav, aby 
budova mohla sloužit pro činnost nakládání s odpady v daném 
území. Projekt bude realizován prostřednictvím výměny výplní 
otvorů budovy, napojením na inženýrské sítě, kompletní rekon-
strukcí vnitřních a vnějších rozvodů či vybudování nákladního 
výtahu. Výstupem projektu bude revitalizovaná budova nabí-
zející kvalitnější služby v odpadovém hospodářství a sanované 
území, čímž bude zabráněno možnosti dekontaminace půdy  
a sníženo riziko vzniku černé skládky.

Zdroj: SK – EKO Pardubice s.r.o. / Source: SK – EKO Pardubice s.r.o.

Budova bývalé rozvodny / Building of former substation biotope
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VÝSTAVBA FTV ELEKTRÁREN V AREÁLECH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  
PARDUBICKÉHO KRAJE I. / CONSTRUCTION OF PV POWERPLANTS ON THE PREMISES  
OF SCHOOL FACILITIES OF PARDUBICE REGION I.

Applicant: Pardubice Region
Operational Programme: Modernization Fund
Programme: 2. New renewable sources in energetics 
(RES+)
Priority Axis: 10,783,868.58 CZK
Requested Level of Subsidy: 3,104,216.91 CZK
Expected Time of Implementation: 02/2023–2/2024
Status of Application: application granted

The goal of the project is construction of photovoltaic 
powerplants (roof installation) on the premises of two 
school facilities in Pardubice Region. Specifically, it is 
Automotive High School in and Special grammar school, 
nursery and practical school in Ústí nad Orlicí.

Construction of PV powerplants will increase the share of 
sustainable energy and independence of those facilities 
on electricity supplies. Installation shall result in signifi-
cant decrease of CO2 emissions from the production of 
supplied energy. Both organizations currently depend 
on supplies of standard energy suppliers. The customer 
bears the full risk of energy price increase. Construction 
of the powerplants will increase independence of the sub-
jects and mitigate the impact of rising energy prices on 
the economy of the organizations.

The total output of the roof installation of PVP will be 
205.20 kWp. 

Žadatel: Pardubický kraj
Operační program: Modernizační fond
Program: 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)
Celkové náklady: 10 783 868,58 Kč
Požadovaná výše dotace: 3 104 216,91 Kč
Předpokládaná doba realizace: 02/2023–2/2024
Stav žádosti: žádost o dotaci schválena

Cílem projektu je výstavba fotovoltaických elektráren (střešní 
instalace) v areálech dvou školských zařízení Pardubického 
kraje. Konkrétně se jedná o Střední školu automobilní Holice  
a Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí 
nad Orlicí.

Výstavbou FTV elektráren se zvýší podíl udržitelné energie  
a soběstačnost zařízení na dodávkách el. energie. Instalace 
povede k výraznému snížení emisí CO2 z výroby dodávané 
energie. V současné době jsou dotčené organizace závis-
lé na dodávkách elektrické energie od běžných dodavatelů. 
Odběratel nese v plné výši riziko zvýšení cen energií v plném 
rozsahu. Díky výstavbě FTV elektráren dojde ke zvýšení sobě-
stačnosti subjektů a zmírní se dopady zdražování energií na 
hospodaření organizací.

Celkový výkon střešní instalace FVE bude činit 205,20 kWp. 
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REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ SK ROZHOVICE /  
RECONSTRUCTION OF SPORT FACILITY BACKGROUND OF SK ROZHOVICE

Applicant: Sport club Rozhovice
Provider of Subsidy: National Sports Agency
Programme (or Subprogramme): Programme nr. 162 51 
Development of local sports facilities and background – 
Dressing Room 2021-2025
Appeal: Appeal nr. 8/2021 Dressing Room 2021 
Total Costs: 550,492.00 CZK
Requested Level of Subsidy: 440,393.00 CZK
Expected Time of Implementation: 05/2022–08/2022
Status of Application: grant application registered

This investment project aims to construct appropriate 
and modern sport background which will meet the needs 
of club members, especially children, youth and also wide 
public, for sport activities. Realization of the project will 
support renewal and development of a sport facility in  
a small municipality, increase quality of life in the area 
and improve attractiveness of sportsgrounds.

The investment project has been divided into two activi-
ties which will be realized in one phase. The first one is 
technical evaluation, specifically reconstruction of social 
background and sanitation outside of the dressing room 
area. The other one is exchange of four pieces of current 
metal entrance door for plastic ones with better thermal 
insulating properties and longer lifespan.

Realization of the project would improve quality and 
modernize the sport facility and thus reflect current 
trends and requirements for a facility of this type. It would 
bring benefits to all users of the facility, including resi-
dents, amateur athletes and wide public. 

Žadatel: Sportovní klub Rozhovice
Poskytovatel dotace: Národní sportovní agentura
Program (případně podprogram): Program č. 162 51 Rozvoj 
místních sportovišť a zázemí – Kabina 2021-2025
Výzva: Výzva č. 8/2021 Kabina 2021 
Celkové náklady: 550 492,00 Kč
Požadovaná výše dotace: 440 393,00 Kč
Doba realizace: 05/2022–08/2022
Stav žádosti: žádost o dotaci zaregistrována

Cílem investiční akce je vybudování odpovídajícího a moderního 
sportovního zázemí, které bude splňovat potřeby členů spor-
tovních oddílů, zejména dětí a mládeže a dále široké veřejnosti 
v rámci sportovních aktivit. Realizací investičního záměru dojde 
k podpoření obnovy a rozvoje sportovního zařízení v malé obci, 
zvýší se kvalita života obyvatel obce a zlepší se atraktivita 
sportoviště.
Předmětem investičního záměru jsou celkem dvě aktivity, které 
budou realizovány v rámci jedné etapy. Jedná se o technické 
zhodnocení, konkrétně o rekonstrukci sociálního zázemí ve stá-
vajících prostorech sociálního zařízení mimo prostor kabin. Další 
aktivitou je výměna čtyř kusů současných vchodových plecho-
vých dveří za plastové s lepšími tepelnými izolačními vlastnostmi 
a dlouhou životností.

 Realizací akce by došlo ke zkvalitnění a modernizaci zázemí 
sportovního zařízení a reflektovala by tak současné trendy  
a požadavky na sportovní zařízení. Investiční záměr žadatele 
přinese prospěch všem uživatelům areálu včetně místních oby-
vatel, amatérských sportovců a široké veřejnosti. 

Zdroj: SK Rozhovice / Source: SK Rozhovice

Areál sportovišť SK Rozhovice 
Sports facilities SK Rozhovice
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STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY – MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – ÚTĚCHOV – II. A III. ETAPA / 
PEDESTRIAN AND CYCLING PATH – MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – ÚTĚCHOV – II. AND III. PHASE 

CHODNÍK VENDOLÍ - KŘIŽOVATKA SILNIC III/36625/3661 - DOLNÍ ČÁST OBCE, I. ETAPA / 
PAVEMENT IN VENDOLÍ – INTERSECTION OF ROADS III/36625/3661 – LOWER PART  
OF MUNICIPALITY, I. PHASE

Applicant: City of Moravská Třebová
Operational Programme: SFDI
Total Costs: 11,752,866.00 CZK
Requested Level of Subsidy: 9,376,663.00 CZK
Expected Time of Implementation: 03/2022–11/2022
Status of Application: realization of the project has 
started.

The goal of the project is construction of a pedestrian 
and cycling path from Moravská Třebová to Útěchov. The 
path is situated in the southwest part of the town Boršov 
at Moravská Třebová in Pardubice Region and it follows 
the left side of the road II/368 from Boršov at Moravská 
Třebová all the way to the end of cadastral district. The 
construction goes through both developed and undevel-
oped areas and it connects to the existing pedestrian 
and cycling path which is 202,66 m long and 2,5 m wide.

The most positive aspect of the project is support 
of non-motorized transport which minimizes negative 
effects of motor transport i.e. noise and emissions and 
particularly safety of people in this stretch of the road. 
The path offers barrier-free solutions in order to provide 
more possibilities for people with limited possibilities of 
movement. 

Applicant: Municipality of Vendolí
Operational Programme: IROP
Priority Axis: 4 – Community managed local development
Specific Objective: 4.1 – Strengthening of community 
managed local development in order to increase quality 
of life in rural areas and activate local potential
Total Costs: 4,301,384.23 CZK incl. VAT
Requested Level of Subsidy: 3,709,553.74 CZK incl. VAT
Expected Time of Implementation: 04/2018–06/2020
Status of Application: sustainability period in progress

Žadatel: Město Moravská Třebová
Operační program: SFDI
Celkové náklady: 11 752 866,00 Kč
Požadovaná výše dotace: 9 376 663,00 Kč
Doba realizace: 03/2022–11/2022
Stav žádosti: započala fyzická realizace projektu.

Cílem projektu je vybudování stezky pro chodce a cyklisty 
z Moravské Třebové do Útěchova.  Stezka je situována na 
jihozápadě místní části města Boršov u Moravské Třebové  
v Pardubickém kraji a je vedena po levé straně silnice II/368 ze 
směru z Boršova u Moravské Třebové až na konec tohoto kata-
strálního území. Stavba prochází zastavěným i nezastavěným 
územím města a bude navazovat na stávající stezku pro chodce 
a cyklisty o celkové délce 202,66 m a šíři 2,5 m. 

Pozitivní vliv projektu spočívá v podpoře nemotorové dopravy, 
což vede k minimalizaci negativních vlivů motorové dopravy, 
tj. hluk a emise z projíždějících vozidel a zejména ke zvýšení 
bezpečnosti osob, pohybujících se na tomto úseku. Stezka pro 
chodce a cyklisty je řešena bezbariérově, aby ji mohli využívat i 
osoby s omezenou schopností pohybu. 

Žadatel: Obec Vendolí
Operační program: IROP
Prioritní osa: 4 – Komunitně vedený místní rozvoj
Specifický cíl: 4.1 - Posílení komunitně vedeného místního roz-
voje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech 
a aktivizace místního potenciálu
Celkové náklady: 4 301 384,23 Kč vč. DPH
Požadovaná výše dotace: 3 709 553,74 Kč vč. DPH
Doba realizace: 04/2018–06/2020
Stav žádosti: probíhá doba udržitelnosti projektu
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Mission of the project lies in construction of a new pave-
ment which consists of two parts. The first part of the 
pavement goes along the right side of the road III/3661, 
from the crossing with the road III/36625 in the munici-
pality of Vendolí, direction Ostrý Kámen. The other part 
of the pavement goes along the road III/36625, direc-
tion Hradec nad Svitavou. The main goal of the project 
has been to increase safety of pedestrians through the 
construction of a new pavement which would also suit 
the needs of people with lowered motoric and orientation 
abilities.

Realization of the project has solved the absence of  
a pavement in the lower part of Vendolí which posed  
a significant threat to safety and availability of this area 
on foot. Residents and other target groups of the project 
had to use the road for walking which made this stretch of 
road both dangerous and risky for people. Construction 
of a pavement was inevitable in order to overcome a bar-
rier preventing from better utilization of pedestrian trans-
port in the village. It has increased the share of sustain-
able forms of transport (pedestrian transport) in the area 
of the municipality as well as the safety of road traffic.

Projekt spočíval ve stavbě nového chodníku, který se skládá 
ze dvou částí. První část chodníku je vedena po pravé straně 
silnice III/3661 od křižovatky se silnicí III/36625 v obci Vendolí 
směrem na Ostrý Kámen, druhá část chodníku je vedena podél 
silnice III/36625 ve směru na Hradec nad Svitavou. Hlavním 
cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost pěší dopravy prostřed-
nictvím výstavby nového chodníku, přičemž ten je postaven tak, 
aby vyhovoval potřebám osob se sníženou schopností pohybu 
a orientace.

Realizace projektu vyřešila absenci chodníku v dolní části obce 
Vendolí, kterou byla zásadním způsobem ohrožena bezpečnost 
a dostupnost pěší dopravy v této oblasti. Obyvatelé i příslušníci 
dalších cílových skupin projektu museli pro chůzi využívat silniční 
komunikaci, přemisťování v tomto úseku tedy bylo pro občany 
nebezpečné a riskantní. Vybudování chodníku bylo nezbytné, 
neboť díky němu došlo k odstranění bariéry zabraňující většímu 
využití pěší dopravy v obci. Zvýšil se podíl udržitelných forem 
dopravy (pěší dopravy) na území obce a zároveň bezpečnost 
silničního provozu v daném území.

Zdroj: Obec Vendolí / Source: Municipality of Vendolí

Část vybudovaného chodníku v obci Vendolí 
Part of the constructed pavement in the municipality of Vendolí
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Zdroj: NPK, a.s. / Source: NPK, a.s.

Výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí
Construction of central emergency pavilion in Ústí nad Orlicí

PROJEKTY REACT-EU / REACT-EU PROJECTS

Regional Development Agency of Pardubice Region pro-
cessed grant requests into appeals of the Priority Axis 
REACT-EU from the IROP programme. Requests with 
the biggest expected support were submitted into 98th 
appeal, focused on development, modernization and 
improving resistance of the core network of healthcare 
providers. RDA PR processed 5 projects with the expect-
ed level of funding in the amount of 918,630,891.96 CZK.  

The list of REACT-EU projects of 98th appeal:

• HPRK, a.s., Ústí nad Orlicí Hospital, construction of 
the central emergency pavilion with modern examina-
tion rooms - II. Phase incl. equipment

• HPR, a. s., Pardubice Hospital, construction of the 
central emergency with centralized urgent operations 

• HPR, a.s., Svitavy Hospital – amalgamation of ICU 
and equipping follow-up departments to UP 2 level

• HPR, a.s., Chrudim Hospital - equipping follow-up 
departments to UP 2 level

• HPR, a.s., Litomyšl Hospital – equipping follow-up 
departments to UP 2 level

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje zpracovala 
žádosti o dotaci do výzev Prioritní osy REACT-EU z programu 
IROP. Žádosti s největší předpokládanou podporou byly podány 
do 98. výzvy, zaměřené na rozvoj, modernizaci a posílení odol-
nosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče. Do této výzvy 
RRA PK zpracovala 5 projektů s celkovou výší očekávané dota-
ce 918 630 891,96 Kč. 

Seznam projektů 98. výzvy REACT-EU:

• NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavi-
lonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami II. 
etapa vč. vybavení

• NPK, a. s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu 
centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních 
provozů 

• NPK, a.s., Svitavská nemocnice - sloučení JIP a vyba-
vení navazujících oborů na UP 2

• NPK, a.s., Chrudimská nemocnice - vybavení navazu-
jících oborů na UP 2   

• NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – vybavení navazu-
jících oborů na UP 2    
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Zdroj:Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje /  
Source: Emergency Medical Service of Pardubice Region

Nová sanitní vozidla Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 
New ambulance cars of Emergency Medical Service of Pardubice Region

Apart from the above mentioned appeals into the Priority 
Axis of REACT-EU, 4 other projects were submitted 
into 97th appeal of IROP and approved for Emergency 
Medical Service of Pardubice Region with the expected 
level of funding in the amount of 85,499,931.00 CZK. 

The list of projects of 97th appeal:

• Construction of a new base of EMS PR in Vysoké Mýto
• Construction of a new base of EMS PR in Seč
• Emergency Medical Service of Pardubice  Region, 

ambulance cars EMS “B” and EMS “C”
• Construction of a new base of EMS PR in Moravská 

Třebová

Kromě výše zmíněných projektů do výzev prioritní osy REACT-
EU byly podány a schváleny 4 projekty z 97. výzvy IROP pro 
Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje s celko-
vou očekávanou dotací 85 499 931,00 Kč. 

Seznam projektů 97. výzvy

• Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve 
Vysokém Mýtě

• Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Seči
• Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, 

sanitní vozidla ZZS „B“ a ZZS „C“
• Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK  

v Moravské Třebové
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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: 01/2021 – 11/2023
Time of Realization: 35 months
Estimated Total Costs:  183,464,588.46 CZK
Key Activities Realized within the Project:
Project management
Support of polytechnic education
Support of reading and mathematical literacy
Development of career consulting
Prevention of school drop outs
Support of equal measures in education
Mobility for pedagogical staff of schools

The goal of the project is to support polytechnic educa-
tion, reading, mathematical and digital literacy, provide 
career consulting, decrease the number of school drop 
outs through transfer of foreign experience, increase 
quality of experience transfer and especially acute inter-
vention in the sense of onsite consultancy support 
for SCW (School counselling workplace) and teachers 
according to their specific needs, prevention and inter-
vention in the area od premature school drop outs. The 
project has been realized with financial participation of 
three partners, RDA PR being one of them. 

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: 01/2021 – 11/2023
Délka trvání realizace projektu: 35 měsíců
Předpokládané celkové náklady projektu:  183 464 588,46 Kč
Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické a digitální gramotnosti  
na MŠ, ZŠ a SŠ
Rozvoj kariérového poradenství
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
Mobility pro pedagogické pracovníky škol

Cílem projektu je podpora polytechnického vzdělávání, čtenář-
ské, matematické a digitální gramotnosti, rozvoj kariérového 
poradenství, snížení počtu předčasných odchodů ze vzdělá-
vání v důsledku přenosu zahraničních zkušeností, zkvalitnění 
předávání zkušeností a zejména akutní intervence ve smyslu 
konzultační podpory ŠPP a pedagogům přímo na místě dle 
specifických potřeb, prevence a intervence v oblasti předčas-
ných odchodů ze vzdělávání, které je realizováno třemi partnery 
s finanční účastí, přičemž RRA PK je jedním z těchto partnerů. 

RRA PK realizuje klíčovou aktivitu 2 s názvem Podpora poly-
technického vzdělávání, která je zaměřena na nedostatečnou 

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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RDA PR have realized the key activity 2, named „Support 
of polytechnic education“, which aims at insufficient sup-
port of polytechnic education. It aims primarily to support 
pedagogues with overview of up-to-date knowledge and 
skills from their respective fields so they could transfer it 
to their students. These goals will be met with the help of 
48 secondary, middle, vocational and high schools from 
the region which had been picked by the representatives 
of Pardubice Region based on positive feedback from all 
schools involved in the previous project of IRAP. This step 
will ensure the widest possible impact on the increase 
of competencies of teachers in primary and secondary 
schooling. 

The project helped to establish a network of primary 
and secondary schools where the teachers cooperate on 
development of polytechnic skills and knowledge through 
meetings where they can share examples of good prac-
tice and their experience and come across new tech-
nologies or approaches. Another level of this cooperation 
are topical project days and afterschool activities for 
students of primary schools. There were 80 project days 
realized last year and 14 secondary schools started topi-
cal afterschool activities. Another goal of this activity is 
to support schools in the area of technology, material and 
equipment.

podporu polytechnického vzdělávání. Ta je zacílena primárně na 
to, aby pedagogové měli přehled o aktuálním vývoji poznatků a 
dovedností ve svém oboru a mohli je tak předávat svým žákům. 
Naplnění tohoto cíle bude za účasti 48 středních škol v kraji, 
které vybral Pardubický kraj na základě pozitivních ohlasů ze 
škol, které byly zapojeny již do předcházejícího projektu I-KAP. 
Tímto krokem bude zajištěn co nejširší dopad zvyšování kompe-
tencí pedagogů SŠ a ZŠ. 

V rámci projektu vznikla síť základních a středních škol, jejichž 
pedagogičtí pracovníci vzájemně spolupracují na rozvoji poly-
technických znalostí a dovedností učitelů škol prostřednictvím 
setkávání, kde dochází ke sdílení příkladů dobré praxe a svých 
zkušeností, k seznámení se s novými technologiemi a přístupy. 
Spolupráce probíhá i prostřednictvím přípravy tematicky zamě-
řených projektových dnů a kroužků pro žáky základních škol. V 
uplynulém roce proběhla realizace 80 projektových dní a na 14 
středních školách začala realizace kroužků. Dalším cílem této 
aktivity je podpořit školy v oblasti materiálně technické.

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

Učební pomůcky pro studenty 
Educational aids for students

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

Učební pomůcky pro studenty
Educational aids for students
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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: PA 2 – Development of universities and 
human resources for R&D
Reg. number Project: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/001
6502
Partner: Regional Development Agency of Pardubice 
Region
Date of Implementation: 09/2019 – 12/2022
Time of realization: 40 month
Estimated 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.

One of the main goals of this project is to develop 
Pardubice Region as an innovative and smart region. It is 
about making the region an interesting destination where 
young and educated people with innovative and research 
abilities would like to stay and live. And at the same time, 
to get recognized by experts and professionals from the 
whole country as well as foreign investors who could bring 
new know-how and support further development of the 
region. This should contribute to meet the superior goal, 
own to the whole administration and other interested 
parties – Pardubice Region as a nice and perspective 

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.

Jedním z hlavních cílů projektu Smart akcelerátor II je rozvoj 
Pardubického kraje jako inovativního a chytrého regionu. Jde 
především o to, aby se kraj stal zajímavou destinací, kde budou 
chtít zůstávat, žít a pracovně působit mladí vzdělaní lidé s ino-
vačními a výzkumnými schopnostmi. A současně se jako takový 
dostat i do povědomí odborníků z celé republiky či zahraničních 
investorů, kteří sem mohou přinést nové know-how a podpořit 
další rozvoj regionu. To vše by mělo vést ke splnění nadřazeného 
cíle vlastního celé samosprávě i všem dalším zapojeným – aby 
se Pardubický kraj stal příjemným a perspektivním místem  

SMART AKCELERÁTOR PARDUBICKÉHO KRAJE II  
/ SMART ACCELERATOR OF PARDUBICE REGION II 
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place to live for people of all ages. And it is what the 
brand „Parádní kraj“, created as a part of the previous 
project of Smart Accelerator, strives for. The brand pro-
motes Innovation and regional development in our region.
Target groups consist of innovative enterprises, research 
organizations, municipalities and students. Structure of 
these target groups is also reflected on the information 
website www.paradnikraj.cz. Interested parties can find 
information not only about activities and events which 
are being prepared as a part of the project of Smart 
Accelerator II but also news from other institutions 
involved in the innovative ecosystem of Pardubice Region. 
There are so called Regional Innovative Platforms (RIP) 
held as a part of the project. The platforms are topi-
cally oriented according to the above mentioned regional 
annex of RIS3 Strategy. Companies (as well as involved 
research organizations) can share their experience and 
learn new actual information from their respective fields 
during RIPs on electrical engineering and IT, transport 
and machinery, chemistry, plastics and textile. Companies 
can also use so called „assistance vouchers“ which 
serve as financial contribution for projects prepared into 
national and European programmes supporting research, 
development or innovation. 

The same tools are available for research organizations 
from the region. In addition to those, there are other ways 
of support for these organizations as well, e.g. „round 
table“ meetings on actual possibilities of funding and sub-
sidy titles in the field of their research. This area involves 
intensive cooperation with the University of Pardubice.

Activities connected to towns and villages focus par-
ticularly on raising awareness and real application of 
the SMART concept in the individual municipalities of 
the region. Special RIP, named SMART Region, has been 
established for these purposes. The project of Smart 
Accelerator gains information regarding the status and 
availability of smart solutions within the region through 
one of its activities, called Mapping. Targeted workshops 
and seminars on concrete topics are subsequently pre-
pared based on this information.

Students are the key target group from the perspective 
of the future development of the region. It will depend 

k životu pro lidi všech věkových kategorií. Tomu odpovídá i znač-
ka Parádní kraj, která byla vytvořena v rámci předcházejícího 
projektu Smart akcelerátor I a pod jejíž hlavičkou jsou propago-
vány inovace a regionální rozvoj v Pardubickém kraji.

Cílovými skupinami jsou zejména inovativní firmy, výzkumné 
organizace, obce a studenti. Strukturu těchto cílových skupin 
reflektuje i informační web www.paradnikraj.cz. Zájemci zde 
najdou informace nejen o akcích a aktivitách, které jsou pro ně 
připravovány v rámci projektu Smart akcelerátor II, ale i novin-
ky od dalších institucí zapojených do inovačního ekosystému 
Pardubického kraje. 

Pro inovativní firmy jsou v rámci projektu pořádány zejména tzv. 
krajské inovační platformy (KIP). Ty jsou tematicky v souladu 
se zmiňovanou krajskou přílohou RIS3 strategie. Firmy (ale i 
zapojené výzkumné a vzdělávací organizace) se tak mohou dělit  
o své zkušenosti a dozvídat se aktuální informace ze svého 
oboru, a to v rámci KIP pro elektrotechniku a IT, dále pro dopra-
vu a strojírenství a také pro chemii, plast a textil. Firmy také 
mohou využít tzv. asistenční vouchery, které jsou finančním 
příspěvkem na přípravu projektů do národních i evropských 
programů na podporu výzkumu, vývoje či inovací. 

Stejné nástroje mohou využívat i výzkumné organizace z regio-
nu. Navíc jsou pro ně připravovány např. kulaté stoly s informa-
cemi i o aktuálních dotačních příležitostech v oboru jejich zkou-
mání. Do této oblasti spadá i intenzivní spolupráce s Univerzitou 
Pardubice.

Aktivity spojené s obcemi směřují zejména k šíření povědomí  
i reálnému uplatnění konceptu SMART v jednotlivých munici-
palitách kraje. Za tímto účelem byla ustanoveny speciální KIP  
s názvem SMART region. Informace o stavu a přístupu  
k chytrým řešením v kraji získává projekt Smart akcelerátor II 
prostřednictvím své aktivity Mapování. Na jejich základě pak 
připravuje zacílené semináře a workshopy ke konkrétním dílčím 
tématům.

Studenti jsou klíčovou cílovou skupinou z hlediska budoucího 
rozvoje regionu. Na nich bude záležet, zda budou v kraji realizo-
vány výroby a služby s vysokou přidanou hodnotou, oni mohou 
zajistit, aby měly zdejší firmy dostatek vzdělaných a kvalifiko-
vaných zaměstnanců, oni mohou realizovat špičkový výzkum  
a zvyšovat kredit zdejší univerzity. Proto právě k nim směřuje 
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on them, if there are products and services with high 
added value realized in the region. They can ensure that 
local companies will have a sufficient number of edu-
cated employees and thus realize top notch research 
and improve the credit of the local university. That is 
why there are several project activities directed towards 
them, e.g. „Pilot Verification“ which supports five primary 
schools from the region in their intensive work with tal-
ented students in order to stimulate their potential in 
the most efficient way. The output of this activity will 
be methodology which will enable other schools to get 

hned několik významných aktivit projektu. Jde např. o Pilotní 
ověření, v jehož rámci je podpořeno pět základních škol z regio-
nu, aby intenzivně pracovaly se svými nadanými žáky a co neje-
fektivněji stimulovaly jejich potenciál. Výstupem této aktivity pak 
bude metodika, která umožní i všem dalším školám se inspirovat 
a podporovat talentované děti v jejich rozvoji. 

Zejména pro žáky 8. a 9. tříd, kterým se svůj talent zatím identi-
fikovat nepodařilo (nebo jednoduše jen váhají, jakým směrem se 
dále vydat), je tu webová aplikace Zlatanova výzva. Ta má dvě 
části. První z nich je osobnostní test, na jehož vytvoření spo-

Zdroj: www.paradnikraj.cz / Source: www.paradnikraj.cz

Internetové stránky Parádního kraje
Parádní kraj website
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inspired and development of their own talented students. 
There is also a web application, especially for students of 
8th and 9th year who haven’t been able to identify their 
talent yet (or simply still hesitate which way to proceed), 
called the Zlatan’s Challenge. It consists of two parts. The 
first one is a personality test, elaborated in cooperation 
with prominent child psychologists and based on the tests 
used during personal interviews with children. After it is 
filled in, children will learn which field or profession they 
incline to and where could they develop their talent the 
best. The other part is a knowledge test, where children 
can verify their knowledge from the field recommended 
by the personality test. The application will immediately 
offer them not only secondary schools and high schools 
from the region where they could pursue their studies in 
the given area but also subsequent university study fields 
from the whole Czech Republic and finally even potential 
employers from Pardubice Region. Zlatan’s Challenge 
was first introduced to the public in autumn 2021 during 
the Secondary and High School Top Chart in Pardubice 
where hundreds of participants were able to try it out. 
The application attracted a lot of attention from the wide 
school public and there has been ongoing discussion with 
schools in Pardubice Region about its utilization directly 
during tuition. Other regions of the Czech Republic have 
shown their interest as well so the education and job offer 
available on the website www.paradnibudoucnost.cz, cre-
ated especially for Zlatan’s Challenge can be extended 
by data from other regions. And because our region is no 
exception from the collective demand for technical pro-
fessions, the above mentioned website has been provided 
with short videos, shot with one of the best Czech youtu-
bers, which promote everything Pardubice Region has to 
offer in the areas of industry and innovation.

All above mentioned activities are covered under the 
Marketing and Communication Strategy of Pardubice 
Region. Paradnikraj.cz website is not its only platform, the 
others are e.g. project profiles on social and professional 
networks. The goal of this activity is to create an image 
of Pardubice Region as a region ideal for enjoyable, smart 
and innovative study, work and life, simply an image of  
a great region.

lupracovali přední dětští psychologové a vychází z testů, které 
používají při osobních pohovorech s dětmi. Po jeho vyplnění se 
děti dozví, k jaké oblasti či konkrétní profesi inklinují a kde by 
mohly nejlépe rozvinout svůj talent. Druhou částí je vědomostní 
test, kde si mohou děti ověřit svoje aktuální znalosti z oboru, 
který odhalil osobnostní test. Aplikace jim dále rovnou nabídne 
střední školy z regionu, kde by se mohly věnovat studiu v daném 
oboru, navazující vysoké školy z celé ČR a nakonec i poten-
ciální zaměstnavatele z Pardubického kraje. Zlatanova výzva 
byla veřejnosti poprvé představena na podzim roku 2021 na 
Hitparádě středních škol v Pardubicích a vyzkoušely si ji stovky 
účastníků akce. Aplikace vzbudila zájem odborné školské veřej-
nosti, a přinejmenším se školami z Pardubického kraje se jedná  
o možnosti jejího využívání přímo ve výuce. Zájem ovšem pro-
jevily i další regiony České republiky. Nabídka škol a zaměstna-
vatelů na stránkách www.paradnibudoucnost.cz, které byly pro 
Zlatanovu výzvu speciálně vytvořeny, tak může být v budoucnu 
rozšířena o data z ostatních krajů. A protože náš region není 
výjimkou z celospolečenské poptávky po technických profe-
sích, jsou součástí zmíněné webové stránky i videa natočená  
s předním českým youtuberem, která propagují všechno to, čím 
se může Pardubický kraj v oblasti inovací a průmyslu pochlubit. 

Vše výše uvedené zastřešuje aktivita Marketing a komunikační 
strategie Pardubického kraje. Její platformou je nejen zmiňo-
vaný web paradnikraj.cz, ale např. i profily projektu na soci-
álních i profesních sítích. Cílem této aktivity je vytvořit image 
Pardubického kraje jako regionu ideálního pro příjemné, chytré 
a inovativní studium, práci a žití, zkrátka image Parádního kraje.
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The Regional Development Agency of Pardubice Region 
established the Support Centre for People in the Field 
of Agriculture (SCPFA) in 2017 in response to feedback 
from Agrovenkov, o.p.s. regarding provision of profes-
sional capacities to support people in the field of agricul-
ture in the area of consultancy, coordination and project 
preparation. SCPFA is simultaneously an output of the 
international project of INNOGROW, which has been 
realized as a part of Interreg Europe Programme, and its 
analysis have proven that it is necessary to support small 
and medium sized enterprises from rural areas and relieve 
them from some of the administrative load.

Since its formation, the Support Centre for People in the 
Field of Agriculture has offered a helping hand to many 
agricultural subjects in need of advice on the problemat-
ics of subsidies and funding possibilities for their invest-
ments. The Regional Development Agency of Pardubice 
Region performs regular consultancy of project inten-
tions. It is very important for potential applicants not only 
to get advice on actual possibilities of funding for their 
investments but also assessment of investment benefits.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje založila  
v roce 2017 Centrum na podporu zemědělců (“CPZ“), jako 
reakci na zpětnou vazbu od Agrovenkova, o.p.s., na zajištění 
odborných kapacit pro pomoc zemědělcům v oblasti konzultací 
či koordinace a přípravy projektů. CPZ je současně i výstu-
pem mezinárodního projektu INNOGROW, který byl realizován  
v rámci programu Interreg Europe, ve kterém se na základě 
provedených analýz ukázalo, že je v kraji nutné podporovat malé  
a střední zemědělské podnikatele a ulehčit jim od administrativní 
zátěže.

Centrum na podporu zemědělců od svého vzniku podalo 
pomocnou ruku již mnoha zemědělským subjektům, které 
potřebovaly poradit ohledně problematiky dotačních možností 
pro jejich investice. Regionální rozvojová agentura Pardubického 
kraje provádí pravidelné konzultace projektových záměrů. Pro 
potencionální žadatele je důležité nejen poradit, jaké jsou aktu-
ální možnosti čerpání dotací pro jejich investici, ale také posou-
dit, zda se jim investice vyplatí.

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

Projekt AQUARES se zaměřuje na opětovné využívání 
odpadní vody, která má po úpravě vyšší kvalitu nebo 
jakost a je vhodná k dalšímu použití.  Recyklace vody 
je klíčem k její udržitelnosti nejen v suchých oblastech 
Evropy, ale také na území České republiky. Recyklace vody 
může při využití ekologických inovací přispět k efektivnímu 
využívání zdrojů v takových oblastech, jako je např.: obno-
vení mokřadů, zavlažování plodin, zvýšení průmyslového 
využití (voda použitelná např. pro ochlazování) nebo ke 

Project AQUARES focuses on wastewater reuse which 
has better quality after processing and becomes suit-
able for further usage. Recycling water is a key to its 
sustainability not only in drier European regions but also 
in the Czech Republic. Water recycling may, with utiliza-
tion of environmental innovations, contribute to efficient 
resource usage in such areas as e.g. renewal of wetlands, 
crop irrigation, increase of industrial use (water used for 
cooling etc.) or to increase quality of soil and improve 

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)



Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 202142

retention abilities of the country. Project AQUARES was 
established to support efficient management and con-
cept of „green growth“ through water reuse and protec-
tion of water sources.

Start of the second phase of the project 9/2021–
05/2023

At this moment, i.e. at the beginning of the second phase, 
individual partner activities leading to accomplishment of 
action plans have started. An action plan is a document 
which reflects experience gained from other project part-
ners in detail. It specifies steps and events which must be 
realized in order to meet the goals. 

RDA PR Action Plan 

Municipalities and entrepreneurs should have appropri-
ate environment for their activities which would enable 
them to fully develop their abilities and thus contribute 
to economic growth and preserve and strengthen social 
togetherness. It is also necessary to perceive the needs 
of circular economy within the activities of these subjects 
which involve stakeholders and project partners inter-
ested in the topic of wastewater reuse and retention of 
water in the country. The Action Plan aims at support in 
the area of environmental projects, blue-green infrastruc-
ture, education and dissemination. 

As a part of the first activity, RDA PR will focus on the 
support of municipalities and entrepreneurs who sought to 
realize projects funded from the Operational Programme 
Environment, Programme of Development of Rural Areas 
and a new operational programme „Technology and 
Applications for Better Competitiveness“ which is cur-
rently being prepared. RDA PR will provide maximum level 
of support, for both the municipalities and the entrepre-
neurs, in the area of subsidies and funding of their pro-
jects, plans and development. Everything will depend on 
actual possibilities based on current subsidy policy. The 
plan involves projects which have to follow principles of 
circular economy and, first and foremost, support sus-
tainable water management (completion of wastewater 
treatment plants, intensification of wastewater treatment 
plants, completion and modernization of sewerage, revi-
talization of water sources and water bodies etc.). 

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.

Zahájení druhé fáze projektu 9/2021–05/2023

V současné chvíli, tedy na začátku druhé fáze projektu, 
byly zahájeny jednotlivé aktivity partnerů, které povedou 
k implementaci akčních plánů. Akční plán je dokumentem, 
který detailně reflektuje získané zkušenosti od ostatních 
partnerů projektu. Dokument tak specifikuje akce, které 
musí být realizovány, aby byl plán naplněn. 

Akční plán RRA PK 

Obce a podnikatelé by měli mít pro svoji činnost vhodné 
prostředí, které jim umožňuje rozvinout jejich schopnost 
přispívat k ekonomickému růstu a zachování a posilování 
sociální soudržnosti. Dále je důležité vnímat potřebu 
cirkulární ekonomiky v rámci činností těchto subjektů. 
Jedná se především o stakeholdery a partnery projektu, 
kteří se zajímají o téma znovupoužití odpadních vod  
a zadržování vody v krajině. Akční pán tak cílí na pod-
poru oblasti environmentálních projektů a modrozelené 
infrastruktury a vzdělávání a osvětu. 

V rámci první aktivity se RRA PK zaměří na pod-
poru obcí a podnikatelů, kteří budou chtít realizovat 
projekty financované z Operačního programu životní 
prostředí, Programu rozvoje venkova a připravovaného 
operačního programu Operační program Technologie  
a aplikace pro konkurenceschopnost. RRA PK bude 
obcím a podnikatelům maximálně nápomocna v získání 
finančních prostředků pro jejich projekty, plány a rozvoj.  
Vše se bude odvíjet od aktuálních možností, které dotační 
politika umožní. Bude se jednat o projekty, které budou 
podporovat smysl cirkulární ekonomiky, a především budou 
podporovat udržitelné hospodaření s vodou. (dobudování 
čistíren odpadních vod, intenzifikace čistíren odpadních 
vod, dobudování a modernizace kanalizací, revitalizaci 
vodních zdrojů a toků apod.). 

Druhou aktivitou bude V rámci této akce se RRA PK zaměří 
na podporu vzdělávání a osvěty v oblasti environmentál-
ních projektů s důrazem na projekty spojené s opětovným 
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využitím vody a modrozelenou infrastrukturou. Bude se 
jednat o poskytování konzultací a přednášek v obcích  
v Pardubickém kraji, kde bude kladen důraz především 
na šíření osvěty v rámci efektivního a šetrného využívání 
přírodních zdrojů, nápravy negativních dopadů lidské 
činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se 
dopadům změny klimatu a účinné prevence a principech 
cirkulární ekonomiky obecně. 

The other activity, which RDA PR will concentrate on, is 
support of education and dissemination in the area of 
environmental projects with emphasis on projects con-
nected to the topic of water reuse and blue-green infra-
structure. This will involve provision of consulting services 
and organizing lectures in the municipalities of Pardubice 
Region with a goal to raise awareness about efficient and 
considerate use of natural resources, remedy of negative 
aspects of human activity on environment, mitigation and 
adaptation to climate change effects and its efficient 
prevention and circular economy principles in general.
 

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

Info den
Info Day
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CONDEREFF / VYŠŠÍ EFEKTIVITA VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ A MODELŮ CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY 
V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM A DEMOLIČNÍM ODPADEM / CONDEREFF / 
IMPROVING RESOUCE EFFICIENCY AND UTILIZATION OF CIRCULAR ECONOMY MODELS  
IN THE AREA OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT

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 skladování 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 7 partnerů ze 6 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-
Rhone Alpes), dva zástupci Itálie (Agentura nových tech-
nologií, energie a udržitelné rozvojové ekonomiky a Kraj 
Lazio) a Rakouska (Štýrská provinční vláda – Odbor vod-
ního hospodářství, zdrojů a udržitelnosti. Německý partner 
(Institut strukturální politiky a ekonomického rozvoje) z eko-
nomických důvodů odstoupil z projektu v průběhu roku 2020. 

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

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. 

7 partners from 6 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). 
German partner (Institute of Structural Policy and 
Economic Development) was forced to withdraw from the 
project due to economic reasons in . 

Realization of the project should facilitate integration 
of the Protocol on Construction and Demolition Waste 
Handling into regional policy and support transforma-
tion of European economies to circular economy models. 
It should also lead to development of policy framework 
and strengthening of capacity of public administration 
institutions in the fields like, e.g.: regulations in the area of 
construction and demolition waste handling (integrated 
plans, hazardous waste, permission and authorization), 
entering public procurements, dumpsite limitations, recy-
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Cílem a velkým přínosem programu Interreg Europe je 
především transfer dobré praxe mezi partnery projektu. 
Studijní návštěvy a mezinárodní workshopy zajišťují tuto 
výměnu zkušeností jak mezi partnerskými organizacemi, tak 
klíčovými aktéry projektu.

Politické a průmyslové sympozium, Pardubice

24. února 2021 se konalo Politické a průmyslové sym-
pozium na podporu znovuvyužití a recyklace stavebního  
a demoličního odpadu. Sympozium se konalo hybridní formou 
ve virtuálním studiu v Pardubicích, kdy z důvodu korona-
virových opatření a cestovních restrikcí mohli fyzicky vys-
toupit pouze zástupci z České republiky. Na sympoziu se ve  
3 blocích probrala témata jako legislativní rámce v jed-
notlivých zemích a podpora recyklace ze strany veřejné 
správy, pohled akademické sféry a soukromých subjektů 
s představením příkladů dobré praxe. Za Českou republiku 
byly prezentovány projekty Cyrkl – digitální odpadové tržiště 
a ERC-TECH a.s. s inovativním přístupem k využití nano-
technologií a recyklace ve stavebnictví. Celé sympozium bylo 
streamováno online a bylo volně přístupné pro kohokoliv. 

2. fáze projektu

RRAPK vytvořilo pro 2. fázi projektu Akční plán, který se 
zaměřuje na podporu recyklace stavebního a demoličního 
odpadu, a to formou přednášek a zvyšování povědomí  
a také podporou projektů, které jsou zaměřené na recyklaci 
č znovuvyužití stavebního odpadu. Druhá fáze projektu bude 

cling equipment, integration of public sector and raising 
awareness about possibilities of construction and demoli-
tion waste recycling among general public.

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 pro-
ject.

Policy and Industry Symposium, Pardubice

Policy and Industry Symposium on support of recycling 
and reuse of construction and demolition waste was held 
on 24th February 2021. It was, due to COVID19 restric-
tions and travelling restrictions which only enabled physi-
cal presence of Czech participants, held in a hybrid form 
in the virtual studio in Pardubice. The symposium was 
divided into three blocks and dealt with topics like legis-
lative framework of individual countries, support of recy-
cling from public administration, perspectives of academ-
ic community and private subjects with introduction of 
examples of good practice. Czech participants presented 
projects Cyrkl – digital waste market and ERC-TECH a.s. 
with innovative approach to the use of nanotechnology 
and recycling in construction industry. The whole sympo-
sium was streamed online and free to access. 

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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2nd Phase of the Project

RDA PR have created an action plan for the second 
phase of the project. The plan focuses on support of con-
struction and demolition waste recycling through expert 
lectures, dissemination, raising awareness and support of 
the project oriented to recycle or reuse this kind of waste. 
The second stage of the project will be implemented until 
June 2023. Several project partner meetings have been 
planned for this stage with the aim to share experience 
from the implementation of action plans of individual 
partners.

trvat do června 2023. V průběhu druhé fáze je plánováno 
několik setkání partnerů projektu s cílem nasdílet zkušenosti 
z implementace akčních plánů jednotlivých partnerů.

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

Sympozium projektu CONDEREFF
CONDEREFF project Symposium 

Symposium: online přenos ze studia
Symposium: Online stream from studio
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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 
těchto projektů je rozšíření separace a recyklace obalů  
a zvýšení výtěžnosti vysloužilého elektrozařízení na 
území Pardubického kraje. Záměrem projektů je také 

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 eighteen 
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.

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 

REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE 
(ROC) / REGIONAL WASTE CENTRE  
OF PARDUBICE REGION (RWC)
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napomoci obcím v Pardubickém kraji budovat a udržovat 
kvalitní, pro občany dostupnou sběrnou síť, tedy dovyba-
vit obce kontejnery pro sběr jednotlivých komodit (papír, 
plasty, sklo) či obnovit jejich stávající sběrnou síť novými 
nádobami, 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 
komunálních odpadů, včetně obalové složky, a pomoc 
obcím při budování a udržování kvalitní, a pro občany 
dostupné, sběrné sítě. Nákupu nádob vždy předchází peč-
livá analýza vybavenosti území, zjišťující potřeby rozšíření  

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 excursions, 
focused on complex waste management with an empha-
sis to present good experience and practice within the 
waste management of towns and villages, separa-
tion of packaging and packaging waste. Unfavourable 
pandemic situation significantly limited the number of 
organized seminars and study visits in 2012.  

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-
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 sepa-
rate collection of recyclable components of communal 
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 
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a celkového zkvalitnění sběrné sítě, provedená na základě 
dat AOS EKO-KOM plynoucí z kvartálních výkazů jednotli-
vých obcí. Jedná se převážně o údaje vypovídající o hustotě 
sběrné sítě, efektivitě či výsledcích výtěžnosti odděleného 
sběru v roce předcházejícím vyhodnocené na několika úrov-
ních, od obcí s rozšířenou působností až po jednotlivé obce. 
V roce 2021 byly prioritně osloveny obce s nízkou výtěž-
ností, špatnou dostupností veřejné sítě a s vyšším poten-
ciálem ke třídění. Již dlouhodobě byl evidován velký převis 
mezi nabídkou a poptávkou. Ani letošní rok tomu nebyl 
výjimkou, zejména z toho důvodu, že byl projekt vzhledem 
k všeobecné epidemiologické situaci značně omezen. 
Ovšem díky dlouhodobé spolupráci s obcemi a tím pádem 
i jisté místní znalosti, bylo možné nedostatek nádob řešit 
jinými způsoby. Jedním z nich byla například optimalizace 
sběrné sítě, kdy se některá hnízda, obsahující vyšší počet 
kontejnerů, mohla rozdělit na dvě i více menších, přičemž 
se při zachování stejného počtu nádob podařilo zefek-
tivnit sběrnou síť a snížit docházkovou vzdálenost.  Další 
možností bylo například zavedení doplňkového pytlového 
sběru, který byl vhodnou alternativou tam, kde není tolik 
prostoru na instalaci hnízd. 
V roce 2021 byl celkově vyšší zájem o papír než  
v letech minulých, kdy zcela jasně převládal zájem o plast. 
Celkově se podařilo vyhovět žádostem 45 měst a obcí 
Pardubického kraje, do kterých bylo z projektu pořízeno  
a následně rozmístěno celkem 282 nových nádob urče-
ných 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 2021 
pokračovala úspěšná spolupráce v rámci propagace 
tématu třídění odpadů v Pardubickém letním kině, která 
probíhala prostřednictvím vysílaného nového spotu 
„Pardubický kraj podporuje třídění odpadů“ a zajištěním 
nádob na tříděný odpad pro návštěvníky kina ve spolu-
práci s městem Pardubice. Výše zmíněný spot byl dále 
vysílán v rámci nového projektu Autokino Pardubice na 
Dostihovém závodišti v Pardubicích či při vysílání reklam-
ních spotů na obrazovkách vozů MHD Pardubice.

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 
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 2021. There has been 
evidence of a long-term difference between offer and 
demand in this area and the past year, with the project 
being significantly restricted by the COVID situation, only 
confirmed this status again. 
Long term cooperation with municipalities and thus 
improved knowledge of local specifics enabled to solve 
the lack of containers in different ways. One of those was 
optimalization of the collection network – containers from 
some of the clusters with higher number of them were 
better spread in the area which improved efficiency of the 
collection network and decreased the walking distance 
necessary while maintaining the same number of contain-
ers. Another possibility was to introduce additional collec-
tion into bags which presented a suitable alternative for 
the areas with lack of space form container clusters. 
The year 2021 showed more interest in paper in compari-
son to the previous years when the leading material had 
been plastic. 45 towns and municipalities of Pardubice 
Region were granted, based on their request, 282 new 
containers from this project. These containers were sub-
sequently deployed and have been used to separate 
paper, plastic, coloured and clear glass and metal. This 
has increased the density of collective network within 
the towns and municipalities 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. The 
spot was also broadcasted as a part of a new project of 
Car Cinema at the Hippodrome in Pardubice and as a part 
of an advertising campaign in public transport vehicles.  



Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 202150

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

  „Krajská komunikační kampaň ASEKOL“ společnosti 
ASEKOL a.s. a projekt „Intenzifikace zpětného odběru 
elektrozařízení, rozvoj sběrné sítě a zvýšení informova-
nosti“ společnosti ELEKTROWIN 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 2021 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 sedmé realizována informační 
osvětová akce s názvem „Red Bag“.
Obyvatelé města Chrudim obdrželi prostřednictvím České 
Pošty červené reklamní tašky společně s letáky upozor-
ňujícími na rozmístění nejbližších červených stacionárních 
kontejnerů na vysloužilé elektrospotřebiče. 
Krajská komunikační kampaň dlouhodobě také podporuje 
Středisko rané péče v Pardubicích, o.p.s. V průběhu pod-
zimu 2021 byl uspořádán již osmý 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 47 
rodin z celého Pardubického kraje, které odevzdaly 182 
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. je realizována 
prostřednictvím akcí pro veřejnost, které jsou zaměřeny na 
propagaci zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. 

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 
legislation regarding waste and according to the waste 
management plan of Pardubice Region.  The objective in 
2021 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 Chrudim received red advertising bags with 
leaflets and information on location of the closest sta-
tionary containers for used appliances. 

Every year, the regional communication campaign sup-
ports the Centre of Early Intervention in Pardubice, o.p.s.. 
During autumn of 2021, there was the eight year of a 
collection competition named “Turn in Old Small Electrical 
Devices” held for clients and visitors of the centre. Even 
though the situation was complicated because of COVID-
19, 47 families from Pardubice Region took part and col-
lected 182 pieces of old electrical devices.
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Propagace zpětného odběru vysloužilého zařízení probíhá 
napříč všemi kraji formou venkovních akcí pro veřejnost. 
Ani v roce 2021 nepanovala zcela příznivá epidemiologic-
ká situace, přesto se podařily zrealizovat 2 venkovní akce 
s názvem „Vyskoč nejvýš, recykluj“. První z nich proběhla 
jako součást doprovodného programu „Streetbalového 
turnaje“ v České Třebové dne 10.7.2021 a druhá se usku-
tečnila v Ústí nad Orlicí 3.9.2021 v rámci Světového dne 
první pomoci.
S cílem podpořit sběr vysloužilých elektrospotřebičů se 
kampaň v roce 2021 dále zaměřila na realizaci tzv. sbě-
rových akcí, které probíhaly na sběrných dvorech ve měs-
tech Choceň, Chrast a Luže. Společnost ELEKTROWIN 
se ve spolupráci s RRA PK tak zaměřila na propagaci 
zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení s důrazem 
odevzdat velký kompletní elektrospotřebič.  Tyto soutěže 
byly připraveny za finanční podpory Pardubického kraje.
V roce 2021 nabízel kolektivní systém ELEKTROWIN 
Motivační program pro spolupracující obce a města na 
území celé republiky. Poté, co splnily stanovené podmín-
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 

Communication campaign for the ‘Intensification of dis-
posal of electrical devices, development of network of 
collection points and increase of awareness’ project by 
the company ELEKTROWIN a.s. is realized through pub-
lic events focused on advertising and promotion of old 
electrical device collection with incentive to collect and 
recycle complete electrical appliances. 

Promotion of used electrical device collection has been 
going on across all regions via outdoor public events. 
The pandemic situation in 2021 was still far from ideal, 
however there were two outdoor events realized (named 
„Jump the Higher, Recycle“). The first one of them took 
place as a part of supplementary programme of the 
„Streetball Tournament“ in Česká Třebová on 10th July 
2021 and the other one took was held as apart of the 
International First Aid Day in Ústí nad Orlicí on 3.9.2021.
The campaign also pursued its target of used electrical 
device recycling through realization of so called collection 
events which took place in collection yards of the towns 
of Choceň, Chrast and Luže. ELEKTROWIN Company, in 
cooperation with RDA PR, focused on promotion of col-
lection of used devices with emphasis on turning in com-
plete large electrical devices. These events were prepared 
with financial support of Pardubice Region.

In 2020, the collective system of ELEKTROWIN was 
offering the Motivational Programme for collaborating 
towns and municipalities in the area of the Czech Republic. 
After they had met the given conditions, the municipali-
ties involved in the take-back system of electrical equip-
ment 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 financial 
support in the amount of 174,047 CZK in 2021. The crucial 
aim of its utilization was to acquire manipulation technol-
ogy 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 2021 was the 15th year of the popular compe-
tition in waste separation „Gingerbread Dustbin“. This 

Soutěž Perníková popelnice 
Gingerbread Dustbin Competition

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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spotřebiče i na chlazení) či rozšíření sběrného místa a 
dalšího vybavení. Pardubickému kraji se v roce 2021 
podařilo vyčerpat 174 047 Kč. Stěžejním předmětem 
plnění bylo pořízení manipulační techniky či 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 2021 
probíhala, byl již patnáctý ročník populární soutěže obcí 
ve třídění odpadů s názvem „O Perníkovou popelnici“. 
Cílem soutěže je jednak motivovat obce ke zvýšení účin-
nosti odděleného sběru využitelných složek komunálních 
odpadů, ale také naplňovat cíle plánu odpadového hos-
podářství kraje. Obce a města Pardubického kraje soutěží 
ve třech samostatných kategoriích vymezených podle 
počtu obyvatel. Hlavním hodnotícím kritériem je výtěž-
nost tříděného odpadu jednotlivých komodit (papír, plast, 
sklo a kovy) v přepočtu na jednoho obyvatele za rok při 
zohlednění doplňujících hodnotících kritérií (zajištění mini-
mální dostupnosti sběrné sítě, sběr jednotlivých komodit 
ostatními způsoby sběru, účinnost tříděného sběru). Od 
roku 2011 jsou do soutěže zařazeny samostatné kate-
gorie kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN, v 
rámci kterých jsou obce hodnoceny dle nejvyšší výtěž-
nosti zpětného odběru elektrických a elektronických zaří-
zení. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne v roce 2021.

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 2022.
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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 
V roce 2021 Inkubátor pokračoval v realizaci dvou 
úrovní inkubace, PINKubačním programu a odPINKni se. 
Podstatou obou programů je poskytnutí podpory pod-
nikatelským subjektům v různých fázích jejich životního 
cyklu. Podporu tedy může využít začínající firma a/nebo 
několik let zavedená společnost.
Do „PINKubačního programu“ byl přijat projekt Aqua-
reaktor, což je technologický koncept pro co nejefektivnější 
zpracování biologického odpadu, který kombinuje již 
dobře známé i méně probádané technologie (principy bio-
plynky, vertikálního zemědělství, farmy na mikroorganismy 
a houby, případně chov ryb). 
Prostřednictvím programu „odPINKni se“ bylo podpořeno 
16 podnikatelských subjektů z různých profesí a oborů 
(od kreativních podnikatelů přes vývojáře aplikací až po 
gastronomické projekty). 
V roce 2021 proběhlo 85 individuálních konzultací  
s podnikatelskými subjekty, kterým P-PINK pomohl  
v jejich vývoji v různých fázích podnikání.

2) Zázemí pro podnikatele 
Inkubátor poskytuje podnikatelům zázemí formou sdíl-

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 successful businesspeople who want to 
gain new information and skills and plan to drive their 
company forward this way. P-PINK is a subsidiary com-
pany of the Regional Development Agency of Pardubice 
Region. 

Realized Activities of P-PINK: 

1) Incubation, long term systematic support 
P-PINK continued to realize two levels of incubation 
in 2021, PINKubation Programme and odPINKni se 
Programme. The principle of both of these programmes 
is to provide support to business subjects during differ-
ent stages of their life cycle. The support may be used by 
a starting company as well as an established enterprise.
The „PINKubation Programme“ welcomed a project of 
Aqua-reaktor which is a technology concept for the most 
efficient processing of biological waste combining well 
known ad less researched principles and technologies 
(biogas stations, vertical agriculture, fungus and micro-
organism farming, fish nurseries). 
16 business subjects from different fields and professions 
(from creative entrepreneurs to application develop-
ers and gastronomy projects) were supported through 
„odPINKni se“ last year. 
85 individual consultations were provided to entrepre-
neurs in the area of development of different stages of 
their business.

PARDUBICKÝ PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR (P-PINK)  
/ PARDUBICE BUSINESS INCUBATOR (P-PINK)
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2) Background for Entrepreneurs 
The incubator provides entrepreneurs with background 
facilities in the form of shared offices (coworking). It offers 
both one-tome 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.
Meeting rooms and conference rooms were used 32 times 
in 2021. The number was, like the previous year, affected 
by the COVID19 pandemic and inability to hold public 
events and meetings at certain times.
There were 24 virtual head offices registered on the 
address of P-PINK towards the end of 2021. The number 
has been steadily growing since the service was intro-
duced.

3) Events for Entrepreneurs, educational Events, inter-
connection 
There were 24 events held for subjects from the field of 
business, visited by almost 900 people, in 2020. These 
events included webinars on business topics, i.e.: How to 
set up a successful business plan from A to Z; We cre-
ate and operate an e-shop – legislative point of view; 
Convincing communication as a competitive advantage; 

ených kanceláří (coworking). Dále má k dispozici pro 
jakoukoli organizaci jednorázový či opakovaný pronájem 
jednací místnosti a konferenční místnosti. P-PINK rovněž 
umožňuje podnikatelským subjektům zřízení virtuálního 
sídla firmy na adrese P-PINK.
Jednací a konferenční prostory byly využity v roce 2021 
celkem 32x. Stejně jako v roce předchozím byl počet 
ovlivněn covidovou pandemii, kdy nebylo možné pořádat 
akce a setkání.
Koncem roku 2021 bylo registrováno na adrese P-PINK 
celkem 24 virtuálních sídel, množství zájemců o tuto 
službu pravidelně roste.

3) Akce pro podnikatele, vzdělávací akce, propojování 
V roce 2021 proběhlo 24 akcí pro podnikatele, kterých 
se zúčastnilo téměř 900 lidí. Jednalo se především  
o webináře na podnikatelská témata: Jak sestavit vítězný 
podnikatelský plán od A do Z; Vytváříme a provozujeme 
e-shop – pohledem práva; Přesvědčivá komunikace jako 
konkurenční výhoda; V čem se podnikatelé mohou inspiro-
vat od dětí? apod.
P-PINK také realizoval projekt s využitím grantu americké 
organizace CIPE. Jeho součástí byl kulatý stůl podnikatelů 
a organizací, podporující podnikání, následné natočení  
8 podcastů a meetup, kde se potkali podnikatelé, zástupci 
místní politické reprezentace a organizací, podporující 
podnikání.

Přednášky v prostorách P-PINK
Lectures in the premises of P-PINK

Zdroj: P-PINK / Source: P-PINK 

Zdroj: P-PINK / Source: P-PINK 

Přednášky v prostorách P-PINK
Lectures in the premises of P-PINK
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How can entrepreneurs get inspired from children? etc.
P-PINK also realized a project utilizing a grant of the 
American organization of CIPE.  A part of the project was 
a round table of entrepreneurs and business supporting 
organizations and subsequent recording of 8 podcasts 
and a meetup where entrepreneurs could meet with rep-
resentatives of the field of politics and business support-
ing organizations.

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. All-in-all, there were 110 edu-
cative lessons realized for secondary schools and high 
schools last year. The cooperation now includes 32 
schools in Pardubice and Pardubice Region. The project 
named „Find the Entrepreneur within You“ has been posi-
tively 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: project costs will be covered from the 
investment subsidy provided by the Statutory City of 
Pardubice and from the Operational Programme Business 
for Innovation and Competitiveness through ITI Hradec-
Pardubice Agglomeration. 

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. Celkem se pro SŠ zrealizovalo 
110 výukových hodin. Nyní je navázána spolupráce s 32 
školami v Pardubicích a Pardubickém kraji. 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 
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: náklady na projektu budou finan-
covány z investiční dotace od Statutárního města 
Pardubice a z Operačního programu Podnikání pro inova-
ce a konkurenceschopnost prostřednictvím ITI Hradecko-
Pardubické aglomerace. 

Zdroj: P-PINK / Source: P-PINK

Přednášky v prostorách P-PINK
Lectures in the premises of P-PINK

P-PINK je dceřinou organizací RRA PK
P-PINK is subsidiary organization of RDA PR
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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 úsek dopravních staveb na 
projekty s dokončenou přípravou stavby a přidělenými 
finančními prostředky v rámci výzev IROP. V roce 2021 
proběhla realizace těchto projektů:

• Modernizace mostu ev. č. 358 – 014 Višňáry 
• Modernizace mostu ev. č. 360 – 016 Němčice,

dále v roce 2021 byla zahájena a běží realizace těchto 
projektů:

• Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu 
obcí) – Křenov křižovatka s II/368 - I. etapa  

• Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu 
obcí) – Křenov křižovatka s II/368 - II. Etapa 

• Modernizace silnice II/366 Pohledy (včetně průtahu 
obcí) – Křenov křižovatka s II/368 - III. Etapa

• Modernizace silnice II/322 Kojice

The Section of Transport Constructions, with the focus on 
processing 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 2021:

• Modernization of the bridge  reg. nr. 358 – 014 Višňáry 
• Modernization of the bridge  reg. nr. 360 – 016 

Němčice,

Realization of other projects started in 2021 as well and 
the project work has been ongoing:

• Modernization of the road II/366 Pohledy (including 
the stretch within municipality) – Křenov crossing with 
II/368 - I. phase  

• Modernization of the road II/366 Pohledy (including 
the stretch within municipality) – Křenov crossing with 
II/368 - II. phase 

• Modernization of the road II/366 Pohledy (including 
the stretch within municipality) – Křenov crossing with 
II/368 - III. phase

• Modernization of the road II/322 Kojice

SEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB  
/ SECTION OF TRANSPORT CONSTRUCTIONS

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

Modernizace silnice II/322 Kojice
Modernization of the road II/322 Kojice
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Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

Modernizace mostu ev. č. 360-017 Němčice
Modernization of the bridge reg.nr. 360-017 Němčice

The area of preparation is focused on coordination and 
technical activities within the preliminary work on the pro-
ject, administrative procedures in compliance with Act on 
Construction and preparation of documentation for sub-
sidy applications within IROP including cooperation during 
different checks and controls and managing CRR dispatch. 
The following projects were prepared in 2021:

• Modernization of the road II/337 Třemošnice  
– border of PR

• Modernization of the road II/364 and II/365 Svojanov 
– border of PR

• Modernization of the road II/298 Sezemice  
– bypass

• Modernization of the road II/322 Komárov  
– connection to D35

• Modernization of the bridge reg. nr. 322-014  
– Chvaletice

• Modernization of the road II/366 Pohledy  
– crossing with I/43 - I. phase

• Modernization of the road II/366 Pohledy  
– crossing with I/43 - II. phase

• Modernization of the road II/324 Staré Hradiště  
– Hrobice (urban stretch)

• Modernization of the road II/337 Nasavrky – Louka
• Modernization of the road II/337 Louka - Skuteč
• Modernization of the bridge reg. nr. 360 – 017 

Němčice
• Modernization of the bridge reg. nr. 360 – 014 

Řetůvka 

V oblasti přípravy staveb je úsek dopravních staveb 
zaměřen na koordinační a technické činnosti v rámci pro-
jektové přípravy, správních řízení dle stavebního zákona 
a přípravy podkladů pro žádosti o dotace v IROP včetně 
součinnosti při kontrolách a vypořádávání interních depeší 
CRR. V roce 2021 probíhala příprava staveb u následu-
jících projektů:

• Modernizace silnice II/337 Třemošnice - hranice Pk
• Modernizace silnice II/364 a II/365 Svojanov  

- hranice kraje
• II/298 Sezemice – obchvat
• Modernizace silnice II/322 Komárov - napojení 

na D35
• Modernizace mostu ev.č. 322-014 – Chvaletice
• Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka  

s I/43 - I. etapa
• Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka  

s I/43 - II. etapa
• Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice 

(průtah)
• Modernizace silnice II/337 Nasavrky – Louka
• Modernizace silnice II/337 Louka - Skuteč
• Modernizace mostu ev. č. 360 – 017 Němčice
• Modernizace mostu ev. č. 360 – 014 Řetůvka 
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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.  

Archiving of  RDA PR website by 
National library of the Czech Republic 
RDA PR‘s web pages have been archived by the National 
library of the Czech Republic (www.webarchiv.cz) since 
November 2010.

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 
Company 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 consists of specialized consultants 
with a comprehensive background of education and work 
experience. The agency offers expertise and high-quality 
work, professionalism and specialized erudition through its 
employees.

Konzultanti  
/ Consultants

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

Kučerová Zuzana, Ing. 
konzultant pro řízení dlou-
hodobých 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

Staňková Lucie  
konzultant neinvestičních 
projektů / 
Consultant for non-
-investment projects

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

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

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 
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Henychová Petra, Ing.    
Marketingový manažer / 
Marketing Manager

Langer Robin, Mgr.  
RIS3 developer / 
RIS3 developer

Pavlína Paukrtová   
martketingový manažer / 
marketing managerr

Jana Klekar    
(do 6/2021) / (untill 6/2021)

Tušl Ondřej, Ing
RIS3 manažer / 
RIS3 manager

Gregor Jan, Mgr.     
RIS3 developer / 
RIS3 developer

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 

Michaela Herglová, Mgr.    
Konzultant dopravních  
staveb / 
Consultant of transport 
construcitons
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