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ÚVODNÍ SLOVO / INTRODUCTORY WORD
VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ,

DEAR LADIES AND GENTLEMEN,

dovolte mi, abych vás v krátkosti 

seznámil s činností Rozvojové regi-

onální agentury Pardubického kraje 

(RRA PK) v roce 2009. 

Mezi nejvýznamnější aktivity 

v uplynulém roce bezesporu patři-

ly realizace dlouhodobých projektů. 

Dovolte mi jmenovat ty zásadní. RRA PK je hostitelskou orga-

nizací nadnárodního projektu Enterprise Europe Network. 

Prostřednictvím tohoto projektu jsme v úzkém kontaktu 

s malými a středními podniky nejen z Pardubického kraje, 

ale i České republiky a dalších členských států Evropské 

unie. Výhodou Enterprise Europe Network je dvousměrný 

tok informací a spolupráce mezi malými a středními podniky, 

partnery projektu a Evropskou komisí, což zaručuje optimál-

ní dosažitelnost kvalitních služeb a informací pro všechny 

české podnikatelské subjekty. RRA PK poskytuje asistenci 

na území Pardubického kraje v rámci projektu Posílení 

absorpční a administrativní kapacity. Cílem projektu je 

dosažení intenzivní a efektivní spolupráce žadatele o dotaci 

s poskytovatelem asistence při tvorbě projektové žádosti 

a následně při realizaci projektu podpořeného z Regionálního 

operačního programu NUTS II Severovýchod. Dále RRA PK 

řeší projekt spolufinancovaný Pardubickým krajem a autori-

zovanou obalovou společností EKO-KOM. Tato společnosti 

v kraji propaguje třídění odpadu v návaznosti na schvále-

ný Plán odpadového hospodářství. Odborné poradenství 

v oblasti odpadového hospodářství nejen obcím, ale také 

právnickým a fyzickým osobám zajišťuje Regionální odpado-

Let me inform you briefly about the activities of the Regional 

Development Agency of the Pardubice Region (hereinafter 

referred to as the RDA PR) in 2009. 

The most important activities naturally included implemen-

tations of long-term projects. Allow me to name the most 

essential ones. The RDA PR is a host organisation of supra-

national project called the “Enterprise Europe Network”. Due 

to this project we have made close contacts with small and 

medium enterprises not only from the Pardubice Region but 

from the whole territory of the Czech Republic and other EU 

member states. The bilateral information flow and coopera-

tion between small and medium enterprises, project partners 

and the European Commission is an advantage of the 

Enterprise Europe Network, which guarantees the optimum 

availability of quality services and information for all Czech 

entrepreneurial entities. The RDA PR provides assistance 

in the territory of the Pardubice Region within the project 

named “Strengthening the absorption and administrative 

capacity”. The project aims at achieving intensive and effec-

tive cooperation of an entity applying for a subsidy with the 

assistance provider in creation of the project application 

and subsequently in implementation of the project sup-

ported from the Regional Operational Programme NUTS II 

North-East. Furthermore the RDA PD deals with the project 

co-financed by the Pardubice Region and EKO-KOM, the 

authorised packaging company. This company promotes 

waste separation in the region in relation to the approved 

Waste Management Plan. The Regional Waste Management 

Centre of the Pardubice Region, which has already been 
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vé centrum Pardubického kraje, které funguje při Regionální 

rozvojové agentuře Pardubického kraje již čtvrtým rokem.

Důležitou činností bylo zpracování projektových žádostí, 

kterých konzultanti do různých operačních programů při-

pravili přes čtyřicet. Jednalo se například o tyto progra-

my: Regionální operační program NUTS II Severovýchod, 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Operační 

program Životní prostředí a Operační program Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost.

RRA PK se podílela na přípravě strategických dokumentů, 

jež umožní kraji, městům i dalším subjektům orientaci na 

prioritní cíle a projekty, které chtějí svojí činností, kapacitami 

a financemi naplnit ve stanoveném časovém horizontu.

Z výše uvedeného vyplývá, že rok 2009 byl náročným. RRA 

PK opět potvrdila roli profesionální organizace, která se 

podílí na ekonomickém, hospodářském i kulturním rozvoji 

Pardubického kraje. Závěrem nemohu opomenout poděko-

vat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili a podíleli na 

činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje.

Mgr. Radko Martínek

předseda Výkonné rady RRA PK 

a hejtman Pardubického kraje

active within the RDA PR for four years, provides profes-

sional consulting services in the field of the waste manage-

ment not only to towns and villages but also to legal entities 

and natural persons. 

Processing the project applications, which the consultants 

prepared more than forty for various operational pro-

grammes, was another important activity. This included the 

following programmes for example: Regional Operational 

Programme NUTS II North-East, Operational Programme 

Human Resources and Employment, Operational Programme 

Environment and Operational Programme Education for 

Competitiveness.

The RDA PR participated in preparation of strategic docu-

ments, which will enable the region, towns and other entities 

to focus on priority targets and projects, which they want to 

fulfil through their activities, capacities and finances within 

the defined time period. 

It follows from the facts above that the year 2009 was 

demanding. The RDA PR repeatedly confirmed its role 

of a professional organisation having a share in the econom-

ic as well as cultural development of the Pardubice Region. 

In the end I cannot omit expressing thanks to all those who 

engaged and participated in the activities of the RDA PR 

in any manner.

Mgr. Radko Martínek

Chairman of the RDA PR Executive Board 

and the Pardubice Region President
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE / IDENTIFICATION DATA

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (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, 

nezávislé zájmové sdružení právnických osob. Úkolem 

RRA PK je podporovat celkový rozvoj Pardubického kraje. 

K dosažení tohoto cíle RRA PK úzce spolupracuje s veřej-

nou správou regionu, zejména s místními samosprávami 

měst a obcí. Úkolem RRA PK je zastupovat zájmy místní 

správy v regionálních institucích, koordinovat problémy spo-

jené 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).

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 / Registered office: 

Karla IV. 42, 530 02 Pardubice

Identifikační číslo / Identification No.: 69153361

DIČ / Tax id. No.: CZ69153361

E-mail: info@rrapk.cz

Webové stránky / Web site: www.rrapk.cz

The Regional Development Agency of the Pardubice Region 
(RDA PR) is entered in the register of the interest associa-
tions of legal entities administered by the Regional Authority 
of the Pardubice Region. The RDA PR was established 
in 1999 as a non-governmental, non-political and indepen-
dent association of legal entities, whose task is to support 
the overall development of the Pardubice Region. In order 
to achieve this goal, the RDA PR closely cooperates with the 
public administration of the region, especially with local self-
government bodies of towns and villages. The task of the 
RDA PR is to represent the interests of the local administra-
tion in regional institutions, to coordinate problems related 
to the development of towns and villages and to cooperate 
with state central authorities and the regional administration. 
The largest towns in the Pardubice Region, the association 
of town and villages called ORLICE, and Regional Economic 
Chamber of the Pardubice Region were the founding mem-
bers. 
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VIZE / VISION
HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI, VIZE A POSLÁNÍ 

MAIN SPHERE OF ACTIVITIES, VISION AND MISSION 

Hlavní předmět činnosti
• koordinace, prosazování a hájení zájmů regionální politiky 

Pardubického kraje,

• poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordina-

ci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje kraje,

• podílení se na řešení strategie rozvoje kraje a vybraných 

regionálních projektů a Programu rozvoje Pardubického 

kraje,

• získávání a využívání tuzemských a zahraničních finanč-

ních zdrojů pro regionální rozvoj, ve spolupráci s ostatními 

regionálními agenturami v ČR, podílení se na komplexních 

úlohách regionálního rozvoje ČR dle zásad Evropské unie,

• zajišťování propagace kraje v tuzemsku i v zahraničí jako 

přitažlivé turistické destinace a působení na rozvoj této 

oblasti,

• zajišťování zpracování programových dokumentů včetně 

návrhu konkrétních projektů za kraj v rámci administrace 

strukturálních fondů EU, případně podobných investičních 

programů vhodných pro region,

• organizování 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 inter-

netu.

Vize
Chceme být vyhledávaným partnerem při tvorbě a realizaci 

projektů přispívajících ke zvyšování úrovně a kvality života 

v Pardubickém kraji a ostatních regionech.

Poslání
RRA PK podporuje rozvoj Pardubického kraje a poskytuje 

podporu a poradenství členům a dalším subjektům v oblasti 

strategického plánování, dotačních titulů a dalších oblastí, 

majících vazbu na regionální rozvoj.

Main sphere of activities
• coordination, promotion and defence of interests of the 

Pardubice Region’s policy;
• provision of comprehensive services for support and coor-

dination of economic, social and cultural development of 
the region;

• participation in the solution to the strategy of regional 
development and to selected regional projects and the 
Pardubice Region Development Project; 

• acquisition and use of domestic and foreign financial 
resources for the regional development in cooperation 
with the other regional agencies in the CR, participation 
in complex tasks of the regional development in the CR 
according to the European Union principles;

• promotion of the region as an attractive tourist destination 
in this country as well as abroad and activities affecting 
development in this field;

• preparation of programme documents including proposals 
of particular projects on behalf of the region within admi-
nistration of the EU structural funds, or any similar invest-
ment programmes suitable for the region;

• organisation of specialised events, lectures and seminars, 
membership and active participation in international orga-
nisations; 

• consulting and advisory activities, research and expert 
activities, public enlightenment and information services in 
media and on the Internet.

Vision
We want to be a sought-after partner for creation and imple-
mentation of projects contributing to improve the level and 
quality of life in the Pardubice Region and in other regions.

Mission
The RDA PR promotes development of the Pardubice 
Region and provides support and consulting services to its 
members and other entities in the field of strategic planning, 
subsidy titles and other areas related to the regional deve-
lopment.
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY / AUTHORISED BODIES
Valná hromada

Nejvyšším orgánem RRA PK je valná hromada, která rozho-

duje o koncepci činnosti RRA PK, změně stanov a dalších 

činnostech, které patří do působnosti valné hromady. Valná 

hromada volí členy výkonné a dozorčí rady, dále schvaluje 

účetní uzávěrku, finanční plán a plán činnosti na běžný rok. 

Valná hromada je svolávána jednou za rok a členy valné 

hromady jsou:

Město Česká Třebová 
Town of Česká Třebová

Město Svitavy
Town of Svitavy 

Město Choceň
Town of Choceň

Město Pardubice 
Town of Pardubice

Město Hlinsko
Town of Hlinsko

Město Žamberk 
Town of Žamberk

Město Litomyšl
Town of Litomyšl

Město Polička
Town of Polička

Město Chrudim
Town of Chrudim

Pardubický kraj
Pardubice Region

Město Moravská Třebová 
Town of Moravská Třebová

Město Přelouč
Town of Přelouč

General meeting
The general meeting, which decides on the conception of 
the RDA PR activities, on modifications to the articles of 
association and which carries out other activities included 
in the general meeting competences, is the supreme body 
of the RDA PR. The general meeting elects members of 
the Executive Board and the Supervisory Board, and also 
approves the financial statements, financial plan and plan of 
activities for the current year. The general meeting is sum-
moned once a year and its members are:
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY / AUTHORISED BODIES
Výkonná rada

Statutárním orgánem je sedmičlenná výkonná rada, která 

řídí prostřednictvím ředitele agentury 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. 

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem RRA PK, dohlíží na 

výkon působnosti výkonné rady a na uskutečňování činností 

RRA PK. Náplní činnosti dozorčí rady je především kontrola 

dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov 

RRA PK a usnesení valné hromady, dále přezkoumává 

účetní uzávěrky a předkládá výkonné radě svá vyjádření, 

doporučení a návrhy.

Executive board

The Executive Board consisting of seven members, which 

controls the RDA PR activities through the agency’s director 

in the period between general meetings, is the authorised 

body. The Executive Board decides on all matters of the RDA 

PR which are not reserved to belong to competences of the 

general meeting, the Supervisory Board or any other body of 

the RDA PR by generally binding legal regulations or by the 

RDA PR’s articles of association. 

Supervisory board

The Supervisory Board is an inspection body of the RDA 

PR, supervises the performance of the Executive Board’s 

competences and performance of the RDA PR’s activities. 

The activities carried out by the Supervisory Board include 

above all checking the compliance with generally binding 

legal regulations, RDA PR articles of association, and reso-

lutions of the general meeting. Furthermore the Supervisory 

Board reviews financial statements and submits its opinions, 

recommendations and proposals to the Executive Board. 

Mgr. Radko MARTÍNEK 
Předseda výkonné rady

Chairman of the executive board

PhDr. Magda KŘIVANOVÁ
1. místopředsedkyně výkonné rady

1st vice-chairman of the executive board

Dobromil Keprt
Člen výkonné rady

Member of the executive board

Ing. Michal Koláček
Člen výkonné rady

Member of the executive board

Ing. Roman Línek
Člen výkonné rady

Member of the executive board

Roman Málek
Člen výkonné rady

Member of the executive board

Mgr. Jiří BRÝDL
2. místopředseda výkonné rady

2nd vice-chairman of the executive board

Ing. Václav Kroutil
Předseda dozorčí rady

Member of the supervisory board

Robert Křepinský
Člen dozorčí rady

Member of the supervisory board

Jaroslav Martinů
Člen dozorčí rady

Member of the supervisory board
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ZAMĚSTNANCI RRA PK / RDA PR EMPLOYEES
RRA PK nabízí odbornost a kvalitu práce, profesionalitu 

a odbornou erudici prostřednictvím svých zaměstnanců. 

Ředitel / Director:

• Červenka Richard

• Skalický Michael , Ing., PhD. (do 31. 7. 2009)

Konzultanti / Consultants:

• Blažek Lukáš

• Čermák Pavel, Ing. (od 1. 9. 2009) 

• Gottvaldová Klára, Mgr. 

• Hlavičková Barbora, Bc. (od 20. 7. 2009)

• Chovancová Gabriela (do 15. 2. 2009)

• Ježková Blanka, Ing. 

• Knollová Renáta, Mgr. 

• Krejčí Jarmila, Ing. 

• Letáčková Jana, Ing. (do 31. 7. 2009)

• Maříková Vendula, Bc. (do 30. 6. 2009)

• Pešková Michaela, Ing. (do 30. 6. 2009)

• Skácelová Petra, Ing. (do 14. 2. 2009)

• Špalovská Zuzana (do 31. 7. 2009)

• Vorlová Lenka

• Zanina Milan, Mgr. 

The RDA PR offers expertise and quality of work, professio-

nalism and specialised erudition through its employees. 
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CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES
Systém řízení jakosti ISO 9001:2009

RRA PK držitelem certifikátu Systému řízení jakosti dle 

normy ČSN EN ISO 9001:2001 v oblasti Poskytování 

informačních služeb pro organizace a instituce veřejného 

a soukromého sektoru, odborných služeb při řešení pro-

blémů rozvoje kraje a jeho koncepčního rozvoje. V prosinci 

2009 proběhla recertifikace Systému řízení jakosti dle normy 

ČSN EN ISO 9001:2001 a RRA PK je díky úspěšnému 

recertifikačnímu auditu platnost ISO 9001:2009 prodloužena 

4.12.2012.

Zelená firma

Nadále je RRA PK zapojena do projektu Zelená firma. 

V rámci tohoto projektu poskytuje RRA PK svým zaměstnan-

cům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů pro-

střednictvím sběrného boxu a tím významně přispět k ochra-

ně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.

Quality Management System – ISO 9001:2009
The RDA PR is a holder of the quality management system 
certificate according to CSN EN ISO 9001:2001 in the field 
of provision of information services to organisations and 
institutions from the public as well as private sectors, profes-
sional services in dealing with problems in development of 
the region and its conceptual development. In December 
2009 the quality management was recertified according 
to CSN EN ISO 9001:2001 and the validity of ISO 9001:2009 
for the RDA PR was extended due to the successful recertifi-
cation audit till 4 December 2012.

Green firm
The RDA PR continues to be engaged in the project called 
the “Green Firm”. Within this project, the RDA PR provides 
its employees with a chance to get rid of electrical appliances 
that are no longer used and put them in a collection box, 
as a result of which they may considerably contribute to the 
protection of the environment, natural resources and human 
health.
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Sbírej-toner.cz

RRA PK se zapojila do ekologicko-charitativního projektu 

Sbírej-toner.cz, který organizuje firma OTTO-Office s.r.o, 

a rozhodla se tak podpořit denní stacionář Slunečnice 

v Pardubicích. Hlavní myšlenkou projektu je sběr prázdných 

tiskových kazet – tonerových a inkoustových, které jsou 

určeny k renovaci. V celé republice jich ročně skončí zhruba 

3 400 tun na skládkách. Jejich odebráním do speciálního 

sběrného boxu a následnou renovací se šetří životní pro-

středí. Za hodnotu tonerů určených k renovaci poskytne 

zpracovatelská firma peněžitý dar 14 vybraným zařízením 

pro mentálně postižené v celé České republice. 

Collect-toner.cz

The RDA PR has become engaged in ecological and chari-

table project called “Collect-toner.cz”, which is organised 

by the company OTTO-Office s.r.o., and thus decided 

to support the day help home Slunečnice (Sunflower) 

in Pardubice. The main idea of the project is to collect empty 

printing toner or ink cartridges, which are to be renovated. 

Approximately 3,400 tons of such cartridges a year are 

deposited in landfills. If they are put in a special collecting 

box and subsequently renovated, the environment is pro-

tected. The processing company provides 14 selected facili-

ties for mentally handicapped patients in the whole territory 

of the Czech Republic with a financial gift as compensation 

for the toner to be renovated. 

VZ_navrh_UPR.indd   11VZ_navrh_UPR.indd   11 4/15/10   8:41 AM4/15/10   8:41 AM
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OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / FIELDS OF RDA PR ACTIVITIES 

SPOLUPRÁCE S ODBORY PARDUBICKÉHO KRAJE 

COOPERATION WITH DEPARTMENTS OF THE PARDUBICE REGION

Odbor strategického rozvoje kraje
• poradenství a poskytování informací v oblasti regionálního 

rozvoje,
• spolupráce v oblasti nabídky investičních příležitostí 

a hledání investorů pro území Pardubického kraje,
• příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí 

k financování a administraci projektů v rámci fondů EU pro 
období 2007– 2013,

• 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 

– vládní kraj Tübingen a okres Reutlingen (Německo), 
Prešovský samosprávný kraj (Slovensko), Region Centre 
(Francie), Dolnoslezské Vojvodství (Polsko), Abruzzo 
(Itálie).

Odbor 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 2007– 2013, 
zejména do Operačního programu Životní prostředí,

• realizace projektu „Intezifikace odděleného sběru a zajiš-
tění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové 
složky v Pardubickém kraji“,

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

k financování v rámci fondů EU pro období 2007-2013,
• příprava a koordinace projektu „Integrovaný dopravní 

systém“.

Odbor sociálních věcí
• konzultace pro nestátní neziskové organizace a příspěv-

kové organizace Pardubického kraje,

Department for the strategic development of the region
• consulting services and provision of information in the 

area of regional development; 
• cooperation in the field of offers of investment opportuni-

ties and search for investors in the Pardubice Region 
territory;

• preparation and processing of documentation for submit-
ting applications for financing of and administrative work 
on projects within EU funds for the period of 2007– 2013;

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

field of tourism;
• preparation and production of promotion printed docu-

ments and leaflets;
• cooperation with partner regions of the Pardubice Region – 

governmental region of Tübingen and district of Reutlingen 
(Germany), Prešov self-government region (Slovakia), 
Region Centre (France), Lower Silesian Voivodship 
(Poland), Abruzzo (Italy).

Department for the environment and agriculture
• cooperation with the department through the Regional 

Waste Centre of the Pardubice Region;
• mapping of project intentions in the field of the environ-

ment;
• preparation and processing of documentation for submit-

ting applications for financing within EU funds for the peri-
od of 2007–2013, especially for the Operation Programme 
Environment;

• implementation of the project called “Intensification
of separate collection and use of communal waste includ-
ing the packaging component in the Pardubice Region”.

Department for transport and road management
• preparation and processing of documentation for submit-

ting applications for financing within EU funds for the 
period of 2007–2013;

• preparation and coordination of the project called 
“Integrated Transport System”.
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PŘÍPRAVA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ

PREPARATION OF STRATEGIC DOCUMENTS

• konzultace projektů připravovaných pro podání žádosti 
o podporu ze strukturálních fondů EU,

• příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí 
k financování v rámci fondů EU pro období 2007 – 2013.

Odbor školství, mládeže a sportu
• konzultace projektů připravovaných pro podání žádosti 

o podporu ze strukturálních fondů EU,
• příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí 

k financování v rámci fondů EU pro období 2007 – 2013.

Odbor zdravotnictví
• konzultace projektů připravovaných pro podání žádosti 

o podporu ze strukturálních fondů EU.

RRA PK se podílí na přípravě strategických dokumentů. 

V roce 2009 zpracovávala například Strategii rozvoje cesto-

vního ruchu v Pardubickém kraji (dále jen Strategie). 

V rámci přípravy tohoto dokumentu byl realizován terénní 

marketingový výzkum, uskutečněna analýza virtuálního 

prostředí (portál www.vychodni-cechy.info), ke Strategii byla 

uspořádána dvě odborná fóra zástupců subjektů působících 

v cestovním ruchu. Cílem dokumentu je stanovit rámec 

rozvoje cestovního ruchu v daném období ve všech důle-

žitých oblastech – tj. produktové nabídky, infrastruktury, 

lidských zdrojů, kvality, informačního systému a marketin-

gu. Dokument na období 2010 – 2015 je platný pro území 

Pardubického kraje, ale zároveň respektující přirozené 

vazby a teritoriální přesahy v oblasti cestovního ruchu do 

sousedních území. 

Department for social affairs
• consultations for non-governmental non-profit organisa-

tions and contributory organisations in the Pardubice 
Region; 

• consultation services for projects prepared for submitting 
applications for an aid from the EU structural funds;

• preparation and processing of documentation for submit-
ting applications for financing within EU funds for the 
period of 2007 – 2013.

Department for education, youth and sports
• consultation services for projects prepared for submitting 

applications for an aid from the EU structural funds;
• preparation and processing of documentation for submit-

ting applications for financing within EU funds for the 
period of 2007 – 2013.

Department for healthcare
• consultation services for projects prepared for submitting 

applications for an aid from the EU structural funds.

The RDA PR participates in preparation of strategic docu-

ments. In 2009 it processed e.g. the Strategy for Development 

of Tourism in the Pardubice Region (hereinafter referred to 

as the Strategy). A field marketing research was carried 

out and the virtual environment was analysed (portal www.

vychodni-cechy.info) within preparation of this document. 

Two meetings of people representing entities in tourism 

were organised in relation to the Strategy. The document 

aimed at defining the frame for development of tourism in all 

important fields in the period concerned, i.e. product offer, 

infrastructure, human resources, quality, information system 

and marketing. The document for the period of 2010 – 2015 

is valid for the territory of the Pardubice Region but respects 

natural relations and territorial overlaps in the field of tourism 

to the neighbouring areas at the same time. 
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14Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2009

OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / FIELDS OF RDA PR ACTIVITIES 

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A PORADENSTVÍ 

PROJECT PREPARATION AND CONSULTING SERVICES

Svým klientům, partnerům a členům RRA PK nabízí 
široké spektrum činností, které souvisí s projektovou 
činností, jedná se především o:
• konzultace, formulace a posuzování projektových záměrů,
•  vyhledávání vhodných dotačních programů a dohlížení 

na dodržování specifických podmínek jednotlivých ope-
račních programů,

•  zpracovávání žádostí o dotace včetně povinných příloh,
•  administraci a monitoring projektů ve fázi realizace a udr-

žitelnosti,
•  zpracovávání podkladů pro veřejné zakázky dle platné 

legislativy.

The RDA PR provides its clients, partners and members 
with an offer of a wide range of project related activities, 
which includes above all:
•  consultation, formulation and assessment of project inten-

tions;
• search for suitable subsidy programmes and supervision 

over compliance with specific conditions of individual ope-
rational programmes;

•  processing of applications for subsidies and aids including 
obligatory appendices; 

• administration and monitoring of projects in the stage of 
implementation and sustainability;

•  processing of data for public contracts according to the 
legislation in force.

Počet zpracovaných žádostí v roce 2009 Number of processed applications in 2009

Operační program
Operational Programme

Počet podaných žádostí 
/ Number of applications 
submitted

Počet podpořených 
projektů / 
Number of supported 
projects

Počet nepodpořených 
projektů / Number of 
not supported projects

Počet projektů ve fázi 
hodnocení / Number 
of projects in the stage 
of assessment

ROP NUTS II Severo-

východ / ROP NUTS II 
North-East

21 2 5 14

OPŽP / OPE 10 6 3 1

OPLZZ / OPHRE 4 1 1 2

OPVK / OPEC 2 2 0 0

IOP / IOP 3 2 0 1

Celkem / Total 40 13 9 18

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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Operační program /
Operational programme

Počet poda-
ných žádostí 
/ Number of 
applications 
submitted

Celkové náklady 
všech podaných 
projektových žádos-
tí / Total costs of all 
project applications 
submitted

Celkové náklady 
podpořených pro-
jektů / Total costs of 
subsidised projects

Počet projek-
tů v hodnoce-
ní / Number 
of projects in 
the stage of 
assessment

Celkové náklady pro-
jektů podaných v roce 
2009 s hodnocením v 
roce 2010 / Total costs 
of projects submitted 
in 2009 and assessed 
in 2010

ROP NUTS II Severový-

chod / 
ROP NUTS II North East

21 537 045 785,00 52 578 101,65 14 381 324 109,32 

OPŽP / OPE 10 73 336 339,00 32 850 760,00 1 18 992 169,00

OPLZZ / OPHRE 4 25 497 591,20 17 007 579,76 2 5 778 418,08 

OPVK / OPEC 2 5 893 584,56 5 893 584,56 0 0,00 

IOP / IOP 3 66 847 828,70 4 855 100,00 1 61 992 728,70 

Celkem / Total 40 708 621 128,46 113 185 125,97 18 468 087 425,10 

Finanční objem projektů zpracovaných v roce 2009 

Financial volume of projects processed in 2009 

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK / ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

RRAPK se na začátku roku 2008 
stala hostitelskou organizací 
celoevropské sítě na podporu 
podnikání Enterprise Europe 
Network. Enterprise Europe 
Network je síť komplexních inte-
grovaných služeb pro podporu 
malého a středního podnikání 
a inovačního podnikání, která 
působí ve více než 40 zemích. 

Její aktivity vykonává 600 partnerských organizací a asi 
4 000 odborných korespondentů.
V rámci České republiky je činnost této sítě zajišťována 
prostřednictvím projektu Business and Innovation Support 
Network for the Czech Republic – BISONet. Aktivity sítě 
Enterprise Europe Network ČR jsou realizovány konsorci-
em profesionálních a zkušených institucí, koordinovaných 
Technologickým centrem Akademie věd ČR. Konsorcium 
aktivně spolupracuje s asociovanými partnery sítě. Vhodným 
regionálním rozložením všech zúčastněných subjektů je 
zaručeno pokrytí celé České republiky poskytovanými služ-
bami. 
Činnost Enterprise Europe Network bezprostředně navazuje 
na činnost Euro Info Center a Innovation Relay Center. Síť 
bývalých Euro Info Center byla v Pardubickém kraji zastou-
pena RRAPK od roku 2003 a agentura tak poskytuje pod-
nikatelům z řad malých a středních podniků (MSP) kvalitní 
poradenství již 6 rokem.

Cíle projektu:
•  vytvoření komplexní sítě integrovaných služeb především 

pro malé a střední podniky,
•  podpora podnikání a inovačních přístupů,
•  nabídka informací na jednom místě co nejblíže podnikateli 

„no wrong door“ koncept,
•  předávání zpětných informací od podnikatelské sféry 

Evropské komisi,
•  informační zázemí k vytváření evropských politik pro pod-

poru malého a středního podnikání.

Služby pardubické pobočky Enterprise Europe Network:
•  poradenství v otázkách evropské legislativy,
•  informace o podmínkách podnikání v rámci celé Evropy,

At the beginning of 2008, the RDA PR became the host 
organisation of all-European network supporting business 
activities – Enterprise Europe Network. The Enterprise 
Europe Network is a network of complex integrated services 
focused on support of small and medium enterprises and 
innovation entrepreneurship, which is active in more than 
40 countries. Its activities are carried out by 600 partnership 
organisations and about 4,000 professional correspondents.
Within the Czech Republic, the activities of this network are 

provided through the project called “Business and Innovation 
Support Network for the Czech Republic – BISONet”. The 
activities of the Enterprise Europe Network CR are carried 
out by a consortium of professional experienced institutions 
coordinated by the Technological Centre of the Academy 
of Sciences of the Czech Republic. The consortium active-
ly cooperates with associated partners of the network. 
Appropriately distributed participating entities guarantee that 
the whole territory of the Czech Republic is covered with the 
services provided. 
The activities carried out by the Enterprise Europe Network 
are closely linked to the activities of Euro Info Centres and 
Innovation Relay Centres. The network of former Euro 
Info Centres has been represented by the RDA PR in the 
Pardubice Region since 2003 and thus the RDA PR has 
already been providing entrepreneurs from the range of 
small and medium enterprises with quality consulting serv-
ices for 6 years.

Seminář na aktuální výzvy Operačního programu Podnikání a inovace 
Seminar on current calls of the Operational Programme Enterprise and Innovation
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•  pomoc při vyhledávání obchodních a kooperačních part-
nerů v zahraničí,

•  informace o programech na podporu podnikání,
•  zprostředkování kontaktů na další české i evropské insti-

tuce,
•  vyhledávání vhodných obchodních partnerů v rámci 

Business Co-operation Database či bezplatné zařazení 
firemních profilů do této databáze,

•  pravidelné rozesílání bulletinů obchodních partnerů,
•  podpora účasti českých firem na veletrzích,
•  pořádání seminářů a workshopů zaměřených na specific-

ké potřeby podnikatelů.

Další činnost Enterprise Europe Network:
Konzultanti Enterprise Europe Network se pravidelně zúčast-
ňují národních schůzek konsorcia projektu, které přispívají 
k lepší koordinaci činnosti sítě a k celkovému zkvalitnění 
poskytovaných služeb.
V letošním roce také proběhla celoevropská výroční konfe-
rence projektu ve švédském Stockholmu, jejíž součástí byla 

řada odborných přednášek a workshopů, otevřené diskuze s 
politiky, nezávislými odborníky a zástupci Evropské komise.
Ve vybraných projektech spolupracují jednotliví partneři 

Project objectives:
•  creation of a complex network of integrated services 

above all for small and medium enterprises; 
•  support for business activities and innovating approaches;
•  provision of information in one point as close to the busi-

nessman as possible – “no wrong door” concept;
•  information feedback from the business sphere for the 

European Commission; 
•  information background for creation of European policies 

to support small and medium enterprises.

Services provided by the Pardubice branch of the 
Enterprise Europe Network:
• consulting on European legislature issues;
•  provision of information on conditions for business activi-

ties within whole Europe;
•  assistance in search for business and cooperating part-

ners abroad;
•  provision of information on programmes to support busi-

ness activities;
•  provision of contacts to other Czech and foreign institu-

tions;
•  search for suitable business partners within the Business 

Co-operation Database or entering of the company pro-
files in this database free of charge;

•  regular distribution of business partners’ newsletters;
•  support for Czech firms participating in trade fairs;
•  organisation of seminars and workshops focused on spe-

cific needs of businessmen.

Other activities of the Enterprise Europe Network:
Consultants from Enterprise Europe Network regularly take 
part in national meetings of the project consortium, which 
contribute to better coordination of the network activities 
and to overall improvement of the quality of the services 
provided. In this year, an all-European annual project con-
ference was also held in Stockholm (Sweden), its main part 
being a number of professional lectures and workshops, 
open discussions with politicians, independent experts and 
representatives of the European Commission.
Individual partners of the Enterprise Europe Network CR 
cooperate with international partners of the network in 

Seminář podpora MSP v regionu / Seminar – Support for SME in the region
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK / ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Enterprise Europe Network ČR s mezinárodními partnery 
sítě. Úspěchem pardubické pobočky Enterprise Europe 
Network je v současné době příprava na zahájení realizace 
projektu Go Eco! Environmental services for SMEs, jehož 
stručný akronym je GECKOS. 

Projekt GECKOS je mezinárodním společným projektem 
konsorcia šesti partnerských organizací z různých regionů. 
Jedná se o projekt realizovaný výhradně s partnery sítě 
Enterprise Europe Network, který je financovaný v rámci 
programu CIP (Rámcový program pro konkurenceschopnost 
a inovace) a následně programu EIP (Enterpreneurship 
and Innovation Programme). Oba programy jsou aktivitou 
Evropské komise. Na území Pardubického kraje, potažmo 
České republiky bude projekt GECKOS realizován výhradně 
RRA PK. 

Rozpočet projektu:  
dotace Evropské komise – 137 999 EUR (3 521 734,4 Kč) 
spoluúčast RRA PK – 38 333 EUR (978 258,16 Kč)

Doba realizace:  
březen 2010 – únor 2012 

selected projects. The Pardubice branch of Enterprise 
Europe Network is currently successful in preparations 
to start the implementation of the project called “Go Eco! 
Environmental services for SMEs (GECKOS )”. 

“GECKOS” is a joint 
international project 
implemented by 
the consortium of 
six partner organi-
sations from differ-
ent regions. The 
project is being 
implemented exclu-
sively together 

with partners of the Enterprise Europe Network, and is 
financed within the CIP programme (General programme for 
Competitiveness and Innovations) and subsequently the EIP 
programme (Entrepreneurship and Innovation Programme). 
Both programmes are the European Commission activities. 
The “GECKOS” project will be implemented in the terri-
tory of the Pardubice Region or consequently of the Czech 
Republic exclusively by the RDA PR. 

Project budget:  
the European Commission aid – EUR 137,999 CZK (3,521.734.40) 
RDA PR participation – EUR 38,333 EUR (CZK 978,258.16)

Partneři konsorcia: Partners in the consortium:

NÁZEV PARTNERA / PARTNER’S NAME
ZKRATKA NÁZVU /
NAME ABBREVIATION

ZEMĚ / COUNTRY

Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Basse-Nor-

mandie - CAEN
CRCI Basse-Normandie FRANCIE / FRANCE

HA Hessen Agentur GmbH WIESBADEN HA NĚMECKO / GERMANY

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje - 

PARDUBICE
RRAPK

ČESKÁ REPUBLIKA / 

CZECH REPUBLIC

National Agency for Development of Small and Medium 
Enterprises - BRATISLAVA

NADSME SLOVENSKO / SLOVAKIA

Asociacion De Empresarios De Comercio E Industria 
Del Metal De Madrid - MADRID

AECIM ŠPANĚLSKO / SPAIN

AB Centek vid Luleå tekniska universitet - LULEÅ CENTEK ŠVÉDSKO / SWEDEN
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Cíl projektu: 
Cílem projektu GECKOS je usnadnit MSP zavádění metod 
a nástrojů, které povedou k větší ochraně životního pro-
středí v lokálním i evropském měřítku a zároveň, aby 
MSP v ochraně životního prostředí viděly i možnosti svého 
ekonomického rozvoje (Go ECO = go ECOlogical + go 
ECOnomical). Jednou z úrovní služeb je pořádání seminářů, 
správa informačních webových stránek, jádro projektu však 
tvoří poskytování individualizovaných služeb MSP v oblasti 
životního prostředí jako nejúčinnějšího prostředku k dosaže-
ní uplatnění správné praxe.

MSP z těchto sektorů:  
• výroba a zpracování kovů
• povrchová úprava kovů
• odpadové hospodářství
• výroba elektronických/elektrických součástek

Fáze/aktivity projektu: 
1) Studie
Březen – říjen 2010
Studie musí identifikovat, popsat a charakterizovat všechny 
dostupné zdroje informací a opatření na místní, regionální, 
národní i evropské úrovni (veřejná schémata i soukromé 
iniciativy). Studie popíše v každém regionu služby a trh 
konzultantů a konzultačních služeb. Výstupem této analýzy 
bude vytvoření spolupráce mezi partnery projektu GECKOS, 
dále místními konzultanty a MSP. Studie bude zacílena na 
vytvoření platformy umožňující přenos a sdílení vědomostí 
a znalostí mezi zúčastněnými regiony.

2) Lokální smlouvy o spolupráci
Červenec 2010 – leden 2011
Partneři projektu GECKOS budou navrhovat a implemen-
tovat služby, ve kterých bude zahrnut maximální počet 
aktérů (MSP, členové sítě EEN, odborní konzultanti a sub-
jekty poskytující služby v podporované oblasti životního 
prostředí), dále budou zřízeny regionální odborné platformy 
na základě výstupů studie. S vybranými partnery (účastní-
ky projektu/konzultanty/subjekty) budou sepsány smlouvy 
o spolupráci. Dohody o partnerství mohou být podepsány 
i s neprofesionálními konzultanty/subjekty s cílem usnadnění 
poskytování dalších druhů služeb jako jsou např. možnosti 

Implementation:  
March 2010 – February 2012
 
Project objective: 
The “GECKOS” project aims to provide small and medium 
enterprises (SME) with an easier possibility to implement 
methods and tools which result in a better protection of the 
environment in both a local and European scope and at the 
same time to make the SME see also possibilities of their 
economic development in their protection of the environment 
(Go ECO = go ECOlogical + go ECOnomical) . One area of 
the services is organisation of seminars and administration 
of web sites, but provision of individualised services to the 
SME in the field of the environment as the most effective tool 
to achieve correct practice implementation forms the core of 
the whole project. 

SMEs from the followings participate in the project: 
• production and processing of metal
• surface treatment
• waste management
• production of electronic/electric components

Project stages/activities: 
1) Study
March – October 2010
The study must identify, describe and characterise all avail-
able information sources and measures on local, regional, 
national as well as European level (public schemes and 
private initiatives). The study will describe services and 
the market of consultants and consulting services in each 
region. This analysis will result in creation of cooperation 
between the partners in the “GECKOS” project and also 
between the local consultants and SMEs. The Study will be 
focused on creation of a platform enabling transfer and share 
of knowledge between the participating regions.

2) Local contracts on cooperation 
July 2010 – January 2011
Partners in the “GECKOS” project will propose and imple-
ment services which will include the maximum number of 
participants (SMEs, EEN network members, professional 
consultants and entities providing services in the supported 
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financování nebo inovativních postupů. Tyto služby mohou 
pomoci ve sledování změn a zavádění nových ekologických 
metod u MSP. 

3) Poskytování služeb v oblasti životního prostředí
Červenec 2010 – leden 2011
Cílem této aktivity je přímé poskytování služeb v oblasti 
životního prostředí MSP. Aktivitou bude organizování work-
shopů pro MSP z vybraných sektorů. Workshopy budou 
zaměřeny tematicky a jejich částí budou i praktické tréninky. 
Druhou cílovou skupinou jsou konzultanti sítě Enterprise 
Europe Network, kteří tímto budou poskytovat odborné 
poradenství svým klientům. Individuální poradenství je další 
aktivitou této fáze. Poradenství bude „šité na míru“ indivi-
duálním potřebám MSP – na základě smluv podepsaných 
v aktivitě 2 budou odborníci poskytovat MSP diagnostiku 
vlivu jejich firmy na životní prostředí a dále služby v oblasti 
životní prostředí (poptávka vzešlá ze studie). Další činností v 
rámci této aktivity je propagace projektu, vytvoření databází, 
publikování případových studií, informování MSP o nových 
dostupných metodikách a nástrojích.

4) Projektový management
Březen 2010 – únor 2012 
Koordinátorem konsorcia je CRCI Basse-Normandie, tým 
koordinátora projektu bude zodpovědný za každodenní 
realizaci aktivit projektu. Partnerské organizace podepíší 
smlouvy o partnerství, ve kterých se zaváží k plnění dílčích 
indikátorů projektu a k zajištění realizace projektu dle schvá-
lené žádosti o dotaci. Koordinátor a partneři projektu budou 
přibližně každé čtyři měsíce organizovat technické komise 
projektu, které budou zaměřené na realizaci klíčových aktivit 
projektu. 

field of the environment), furthermore regional expert plat-
forms will be established on the basis of the outputs from 
the study. Contracts on cooperation will be made with 
selected partners (participants in the project/ consultants/
entities). Partnership agreements may also be signed with 
non-professional consultants/entities with the aim to facilitate 
provision of other kinds of services, such as e.g. possibilities 
of financing or innovative procedures. These services may 
help to monitor changes and introduce new ecological meth-
ods in SMEs. 
 
3) Services provided in the field of the environment
July 2010 – January 2011
The objective of these activities is to provide SMEs with 
direct services in the field of the environment. One of 
these activities is organisation of workshops for SMEs from 
selected sectors. These workshops will be focused on indi-
vidual topics and will also include practical training sessions. 
Consultants of the Enterprise Europe Network, who will 
provide their clients with professional consulting services, 
are another target group. Individual consulting services are 
another activity in this stage. Consultations will be “tailor-
made” to suit SMEs’ individual needs – on the basis of con-
tracts signed within activity 2, experts will provide SMEs with 
a diagnostics of the effects their company may have on the 
environment and also with services in the field of the envi-
ronment (inquiry arising from the study). Project promotion, 
creation of databases, publishing of case studies and infor-
mation provided to SMEs on new methodologies and tools 
available is another activity within this sphere. 

4) Project management
March 2010 – February 2012 
CRCI Basse-Normandie is the consortium coordinator; the 
project coordinator’s team will be responsible for everyday 
performance of the project activities. The partner organisa-
tions will sign partnership contracts, in which they undertake 
to fulfil partial indicators of the project and to ensure project 
implementation according to the approved application for 
a subsidy. The coordinator and partners in the project will 
approximately every four months organise project technical 
commissions focused on implementation of the key activities 
in the project. 
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POSÍLENÍ ABSORPČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY / 
STRENGTHENING THE ABSORPTION AND ADMINISTRATIVE CAPACITY 

Cílem projektu 
Posílení absorpč-
ní a administrativní 
kapacity (dále jen 
PAAK) je zvýšení 
absorpční a admi-
nistrativní kapacity 
regionu soudržnosti 

Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství krajů 
Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého. Cílem 
partnerství regionálních subjektů je intenzivní a efektivní 
spolupráce při tvorbě projektových žádostí a při realizaci 
projektů, které se realizují v rámci Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod.

Poskytovatelem asistence na území Královéhradeckého 
kraje je předkladatel projektu Centrum evropského projek-
tování a.s. Na území krajů Libereckého a Pardubického 
je asistence pilotním projektům zajištěna dodavatelsky. 
Poskytovatelem asistence na území Pardubického kraje 
je Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje a na 
území Libereckého kraje je to Agentura regionálního rozvoje 
spol. s r.o.

Nástrojem spolupráce je poskytování tzv. asistence pilotním 
projektům. RRA PK jako poskytovatel asistence na území 
Pardubického kraje zajišťuje na území Pardubického kraje 
veškeré aktivity projektu PAAK. RRA PK se podílí na pří-
pravě projektových žádostí včetně povinných příloh, řízení 
a na administraci projektu, finančním řízení projektu 
a řešení vzniklých problémů. Dále komunikuje s předklada-
telem projektu, s partnery projektu a s dalšími poskytovateli 
asistence. V současné době je RRA PK zodpovědná za 10 
pilotních projektů (5 projektů při přípravě a 5 projektů při 
realizaci a administraci). V rámci projektu PAAK jsou na 
území Pardubického kraje realizovány semináře na téma 
příprava projektů, řízení projektů, finanční řízení projek-
tů a veřejné zakázky, kde jsou prezentovány zkušenosti 
z průběhu poskytování asistence pilotním projektům. RRA 
PK se také podílí na přípravě propagačních materiálů pro-
jektu – informačních brožur, letáků a plakátů, jejichž obsah 
je zaměřen na prezentaci projektu za účelem iniciace zájmu 
o projekt PAAK a na prezentaci pilotních projektů jako vzo-
rových příkladů.

The project called “Strengthening the absorption and admin-
istrative capacity” (hereinafter referred to as the SAAC) aims 
at increasing the absorption and administrative capacity 
of the cohesion region North-East through joint activities 
of the Hradec Králové, Pardubice and Liberec Regions. The 
partnership of regional entities aims at establishing intensive 
and effective cooperation in creation of project applications 
and in implementation of projects that are to be implemented 
within the Regional Operational Programme NUTS II North-
East.

Assistance in the territory of the Hradec Hrálové Region 
is provided by the entity that has submitted the project, i.e. 
Centre for European Projects Development. The assistance 
to pilot projects in the territories of the Liberec and Hradec 
Králové Regions is provided through suppliers. The assist-
ance in the territory of the Pardubice Region is provided by 
the RDA PR, in the territory of the Liberec Region by the 
Regional Development Agency.

Provision of assistance to the so-called pilot projects 
is a tool of cooperation. As the provider of the assistance 
in the territory of the Pardubice Region, the RDA PR ensures 
any and all activities within the “SAAC” project in this ter-
ritory. The RDA PR participates in preparation of project 
applications including obligatory annexes, in management 
and administration of the project, its financial management 
and in solution to problems that may occur. It also commu-
nicates with the entity submitting the project, with partners 
in the project and other assistance providers. At present, the 
RDA PR is responsible for 10 pilot projects (5 projects in the 
stage of preparation and 5 projects in the stage of implemen-
tation and administration). Seminars dealing with the topics 
of project preparation, project management, financial man-
agement of projects and public contracts are organised 
within the “SAAC” project in the territory of the Pardubice 
Region; experience from the course of provision of assist-
ance to pilot projects is presented there. The RDA PR also 
participates in preparation of project promoting materials 
– information brochures, leaflets and posters, the contents 
of which are focused on the project presentation to initi-
ate the interest in the “SAAC” project, and on presentation 
of pilot projects as model examples. 
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Příprava žádosti pilotního projektu 
 
Rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená 
s vytvořením nové expozice

Žadatel: Město Holice
Prioritní osa:  3 Cestovní ruch
Oblast podpory:  3.1 Rozvoj základní infrastruktury 
 a doprovodných aktivit v oblasti CR

Celkové náklady 
projektu: 22 488 569,80 Kč
 
Výše dotace: 19 869 360,50 Kč
Předpokládaná 
doba realizace: 6 / 2010 – 8 / 2011

Stručný popis: 
Předmětem realizace projektu je celková vnitřní rekonstruk-
ce objektu, který slouží jako Památník Dr. Emila Holuba 
se stálou expozicí, vztahující se k jeho životu a cestám 
po africkém kontinentu. Projekt zahrnuje drobné stavební 
úpravy interiéru nezbytné pro vytvoření nové expozice 
včetně pořízení vybavení potřebného pro realizaci expozice 
(vitríny s osvětlením, vybavení přednáškového sálu, apod.). 

Autorem projektu je známý architekt a herec David Vávra. 
Základ nové expozice je z velké části posazen na stávajících 
exponátech, doplněn 3D modely a replikami, umožňujícími 

Preparation of the application for a pilot project 

Reconstruction of Dr. Emil Holub monument in connecti-
on with creation of a new exhibition

Applicant: Town of Holice
Priority axis:  3 Tourism
Area of support:  3.1 Development of basic infrastructure 
 and accompanying activities 
 in the field of tourism
Total 
project costs: CZK 22,488,569.80
Amount
of subsidy: CZK 19,869,360.50
Assumed 
implementation 
period: June 2010 – August 2011

Brief description: 
The subject of the project implementation is a compre-
hensive inner reconstruction of the building that serves as 
Dr. Emil Holub monument with a permanent exhibition rela-
ting to his life and travels about the African continent. The 
project includes small constructions modifications in the 
interior necessary to create a new exhibition (showcases 
with lighting, equipment for the lecture room, etc.). 
The project author is the well-known architect and actor, 
David Vávra. The new exhibition is mainly built on the basis 
of current exhibits completed with 3D-models and replicas 
that enable touch and play – unlike the originals. Personal 
things of Dr. Emil Holub and his wife Růžena, which they 
used while travelling about Africa, are also part of the exhibi-
tion. A functioning model of the Victoria Falls and an African 
village with an audio-visual projection will be one of the domi-
nating features of the exhibition. The main objective of the 
project is to enliven the current exhibition, which has been 
installed in an unchanged form since its opening in 1966 and 
is therefore losing its attractiveness. 
Due to its unique orientation, the project will improve the 
quality and liven up the offers of tourism for local as well as 
foreign visitors. Improved attractiveness will contribute to an 
increased number of visitors not only to the Dr. Emil Holub 

Z výstavy „Dr. Emil Holub – africký cestovatel“ v belgickém Bruselu, vpravo Mgr. 
Radko Martínek – hejtman Pardubického kraje a místostarosta Holic Mgr. Ladislav 
Effenberk / From the exhibition “Dr. Emil Holub – African Traveller” in Brussels 
(Belgium), Mgr. Radko Martínek, Pardubice Region president (on the right) and Mgr. 
Ladislav Effenberk, vice-mayor  in the town of Holice
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na rozdíl od originálů dotek a hru. Součástí jsou rovněž 
osobní věci Dr.Emila Holuba a jeho manželky Růženy, které 
používali při svých cestách v Africe. Jednou z dominant bude 
model funkčních Viktoriiných vodopádů a venkovní africké 
vesnice s audiovizuální projekcí. Hlavním cílem projektu je 
oživení stávající expozice, která je od svého otevření v roce 
1966 instalována v nezměněné podobě a tudíž ztrácí na své 
atraktivitě. Svým jedinečným zaměřením projekt zkvalitní 
a zpestří nabídku cestovního ruchu pro domácí a zahra-
niční návštěvníky. Zatraktivnění expozice dosáhne zvýšení 
návštěvnosti nejen samotného Památníku Dr.Emila Holuba, 
města Holic, ale i turistické oblasti Pardubicko. Krátká rea-
lizace projektu zajišťuje brzké výstupy a s ním spojenou 
prezentaci projektu. 

Administrace pilotního projektu

Dům na půl cesty Chrudim

Žadatel: Město Chrudim 
Prioritní osa: 2 Rozvoj městských 
 a venkovských oblastí  
Oblast podpory:  2.2. Rozvoj měst
Předpokládané 
celkové náklady
projektu:  35 666 454,00 Kč
Výše dotace:  29 755 761,15 Kč
Zahájení 
projektu:  27.10.2006 
Zahájení fyzické 
realizace:  1.7.2009    

Stručný popis:   
Předmětem projektu je výstavba „Domu na půl cesty 
Chrudim“, který bude poskytováním služeb integrovat sku-
piny osob ohrožených sociální exkluzí, napomáhat změnám 
v chování a postojích cílové skupiny - mladých lidí, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci tak, aby dokázali lépe uspět 
v samostatném životě, aby tito lidé pocházející z nefunkční-
ho rodinného prostředí byli schopni uspět v rámci pravidel 
přijímaných většinovou společností, učit je, jak úspěšně žít 
mezi lidmi. Dům na půl cesty je specifické zařízení působící 

Monument itself and the town of 
Holice but also to the whole tourist 
area surrounding Pardubice. The 
short period for the project imple-
mentation ensures rapid outputs 
and project presentation related to it. 

Administration of pilot project

Halfway House, Chrudim

Applicant: Town of Chrudim 
Priority axis:  2 Development of town and rural area
Area of support: 2.2. Development of towns
Assumed total 
project costs:  CZK 35,666,454.00 
Amount 
of subsidy:  CZK 29,755,761.15 
Project 
commencement:  27 October 2006 
Physical 
implementation 
commencement:  1 July 2009    

Brief description:   
The subject matter of the project is construction of the 
“Halfway House, Chrudim”, which is to integrate, through 
provision of its services, groups of people endangered by 
social exclusion, to assist in changes and approaches of 
the target group – young people who have appeared to be 
in a difficult life situation so that they can get better ahead in 
independent life and so that these people coming from the 
non-functioning family environment are able to reach suc-
cess within the rules accepted by the majority society and 
they may succeed in living among other people successfully. 
The Halfway House is a specific facility operating in the 
field of social services. Due to the nature of its activities it is 
a therapeutic place of work focused on emotional, psychical 
and social consequences of a neglected care for a child and 
on consequences of insufficient or inappropriate care for 

Dr. Emil Holub
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v oblasti sociálních služeb. Povahou své činnosti je tera-
peutickým pracovištěm, které se zaměřuje na emocionální, 
psychické i sociální následky zanedbávání dítěte, následky 
nedostatečné nebo nepřiměřené péče o dítě či následky 
institucionální výchovy. Věnuje se klíčově klientům, u kte-
rých může jejich osobní historie, psychický stav, životní styl, 
sociální návyky i aktuální situace vést k sociální izolaci, 
sebedestruktivnímu jednání, rizikovým aktivitám, asociál-
ním či kriminálním činům. Primárním cílem poskytovaných 
služeb, které jsou předmětem realizace projektu, je sociální 
integrace cílových skupin, výchova sociálně zralého jedin-
ce s trendem vzrůstající sociální kompetence, vytvoření 
hodnotového systému žádoucího charakteru, společen-
ská integrace, osvojení sociálních návyků a dovedností, 
odpovědnost za svůj život, poskytnutí komplexní sociálně 
– právní a psychologické pomoci a poskytnutí zázemí na 
přechodnou dobu (nejedná se o klasické bydlení). Výstupem 
projektu bude výstavba Domu na půl cesty coby typu soci-
ální služby a následné poskytování výše specifikovaných 
služeb. Výstavbou Domu na půl cesty Chrudim dojde také 
k naplnění sekundárního cíle projektu, kterým je revitalizace 
a regenerace veřejných prostranství včetně veřejné zeleně 
a parkovacích ploch.

Kompletní informace k projektu PAAK, k jeho výstupům 
i ke všem vybraným pilotním projektům, které Vás provedou 
projektem od jeho zahájení až po jeho ukončení a udržení 
naleznete na webové stránce projektu PAAK www.cep-rra.
cz/paak. Bližší informace k projektům jsou k dispozici na 
internetových stránkách RRA PK www.rrapk.cz/paak. 

a child or consequences of institutional education. It primarily 
focuses on clients in whose case their personal history, psy-
chical condition, life style, social habits and current situation 
might result in social isolation, self-destructive conduct, risk 
activities, asocial acts or criminal offences. 
The project output will be a construction of the Halfway 
House as a type of social service and consequent provisi-
on of the aforementioned services. The primary objective 
of the services provided within the project is social integrati-
on of target groups, education of a socially mature individual 
with the trend of increasing social competence, creation of 
a desirable system of values, social integration, acquisition 
of social habits and skills, responsibility for one’s own life, 
provision of comprehensive social, legal and psychological 
help and provision of a background for a temporary period 
(it is not a case of standard living). Thus the construction 
of the Halfway House, Chrudim, will result in fulfilling the 
secondary objective of the project, which is revitalisation and 
regeneration of public space including public green plants 
and parking places. 

Complete information on the “SAAC” project, on its outputs 
and on all selected pilot projects, which will lead you through 
the project from its commencement to its termination and 
preservation, may be found on the SAAC project website 
www.cep-rra.cz/paak. Detailed information on the projects is 
available on the RDA PR website www.rrapk.cz/paak. forms 
will be established on the basis of the outputs 

Původní stav - Dům na půl cesty Chrudim  
Halfway House, Chrudim before the project implementation

Vizualizace - Dům na půl cesty Chrudim
Halfway House, Chrudim visualisation
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REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE / 
REGIONAL WASTE CENTRE OF THE PARDUBICE REGION

Při RRA PK je pro-
vozováno Regionální 
odpadové centrum 
(ROC) Pardubického 
kraje. ROC poskytuje 
odborné poradenství 

obcím, právnickým a fyzickým osobám z Pardubického kraje 
v oblasti odpadového hospodářství a informuje o legisla-
tivních změnách v této oblasti. V minulých letech se ROC 
věnovalo zejména konzultacím při tvorbě plánů odpadového 
hospodářství (POH) původců v Pardubickém kraji (tj. obcí 
a podnikatelských subjektů) a následně POH původců ve 
spolupráci s Pardubickým krajem připomínkoval.

Činnosti ROC:
•  ROC koordinuje projekt „Intenzifikace odděleného sběru 

a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich oba-
lové složky“. Cílem projektu je podpora separace odpadů 
na území Pardubického kraje. V rámci projektu bylo 
v obcích Pardubického kraje rozmístěno již bezmála 2300 
ks sběrových nádob na tříděný odpad, dále každoročně 
probíhá na celém území kraje komunikační kampaň zamě-
řená na podporu separace odpadů, technická podpora 
třídění odpadů je směřována do školských zařízení a jsou 
realizovány ekovýchovné programy pro děti.

•  ROC pořádá semináře pro zástupce měst a obcí 
Pardubického kraje týkající se problematiky odpadového 
hospodářství. 

•  ROC provozuje webové stránky www.odpadypk.cz

The RDA PR participates in operation of the Regional Waste 
Centre (RWC) of the Pardubice Region. The RWC provides 
towns and villages, legal entities and individuals from the 
Pardubice Region with professional consulting services in 
the field of waste management and with information about 
legislative changes in this area. In last years the RWC was 
engaged especially in consultations concerning creation of 
the waste management plans (WMPs) of waste producers 
in the Pardubice Region (i.e. towns, villages and entrepre-
neurial entities) and subsequently commented on the WMPs 
of the waste producers in cooperation with the Pardubice 
Region. 

RWC activities:
•  The RWC coordinates the project called “Intensification 

of separate collection and ensuring of use of communal 
waste including its packaging component”. The project 
aims to support separation of waste in the territory of the 
Pardubice Region. Nearly 2,300 waste collection bins for 
separate waste have already been deployed within the 
project in towns and villages in the Pardubice Region, and 
communication campaign focused on support of separate 
collection of waste takes place in the whole territory of the 
region every year, technical support of waste separation 
focuses on school facilities and eco-educational pro-
grammes for children are organised. 

•  The RWC organises seminars for representatives of towns 
and villages in the Pardubice Region dealing with prob-
lems of waste management. 

•  The RWC operates the website www.odpadypk.cz for 
the own activities of the waste centre and the website 
www.ekontejnery.cz created within the project called 
“Intensification of separate collection and ensuring of use 
of communal waste including its packaging component” 

•  The RWC has been processing a project mapping old 
ecological loads found in the territory of the Pardubice 
Region for more than one year, which was a principal 
activity carried out by the RWC in 2008. In the course 
of these activities it closely cooperates with towns and 
villages and also with relevant water-law authorities, the 
Czech Environmental Inspection and the Ministry of the 
Environment. The project aims at preparing a comprehen-
sive list of contaminated places with use of the data from 
the current available lists and information of specialised 

Skládka Zdechovice  
Landfill at Zdechovice 
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REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE / 
REGIONAL WASTE CENTRE OF THE PARDUBICE REGION

k vlastní činnosti odpadového centra a webové stránky 
www.ekontejnery.cz zřízené v rámci projektu „Intenzifikace 
odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů 
včetně jejich obalové složky“.

•  ROC zpracovává již druhým rokem projekt mapující staré 
ekologické zátěže nacházející se na území Pardubického 
kraje, což bylo nosnou činností ROC v roce 2008. Při této 
činnosti úzce spolupracuje s městy a obcemi, dále s pří-
slušnými vodoprávními úřady, Českou inspekcí životního 
prostředí a Ministerstvem životního prostředí. Cílem pro-
jektu je zpracování uceleného seznamu kontaminovaných 
míst s využitím údajů ze stávajících dostupných seznamů 
a informací odborných orgánů státní správy jako jednoho 
z pilotních podkladových materiálů při stanovování priorit 
při řešení kontaminovaných míst. ROC se dále aktivně 
účastní jednání a konzultací se zpracovatelem progra-
mu Priority kontaminovaných míst, jehož zadavatelem 
je Ministerstvo životního prostředí.

Projekt Intenzifikace odděleného sběru a zajištění vyu-
žití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky 
v Pardubickém kraji v roce 2009

Projekt Intenzifikace odděleného sběru a zajištění vyu-
žití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky 
v Pardubickém kraji je financován AOS EKO-KOM a.s. 
a Pardubickým krajem. 

RRA PK byla pověřena koordinací projektu a samotnou 
realizací dílčích činností. V rámci koordinace projektu zajiš-
ťuje RRA PK evidenci požadavků měst a obcí Pardubického 
kraje o sběrové nádoby a na rozmístění sběrových nádob 
do školských zařízení v Pardubickém kraji, ve spolupráci 
s Ekocentrem Paleta připravuje ekovýchovné programy 
zaměřené na podporu separace odpadů.

V roce 2009 se do 80 měst a obcí Pardubického kraje 
z projektu rozmístilo celkem 340 nových nádob na separo-
vaný odpad. 

Krajská komunikační kampaň má za cíl propagovat třídění 
odpadů prostřednictvím takových komunikačních kanálů, 

state administration authorities as one of the pilot source 
materials while determining the priorities for measures to 
be taken in contaminated places. The RWC also actively 
takes part in meetings and consultations with the author of 
the programme called Priorities of Contaminated Places, 
preparation of which has been ordered by the Ministry of 
the Environment.

Intensification of separate collection and ensuring of use of 
communal waste including its packaging component in the 
Pardubice Region“ in 2009 

Intensification of separate collection and ensuring of use of 
communal waste including its packaging component in the 
Pardubice Region” is a project financed by the company 
AOS EKO-KOM a.s. and by the Pardubice Region. 

The RDA PR has been changed with the project coordination 
and implementation of partial activities. Within the project 
coordination, the RDA PR ensures registration of require-
ments by towns and villages in the Pardubice Region for 
waste collection bins, and for deployment of waste collection 
bins at schools of the Pardubice Region. It also prepares 
eco-educational programmes focused of support of waste 
separation a communication campaign focused on support 
of separate collection of waste in cooperation with Eco-
Centre Palette. 

Reklama na autobusu Dpmp 
Advertisement on the Pardubice public transport bus 
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které rovnoměrně zasáhnou celé území Pardubického kraje. 
V roce 2009 byly využity mimo jiné využity například vel-
koplošné polepy dopravních prostředků společnosti Veolia 
Transport Východní Čechy a dopravní prostředky MHD 
v Pardubicích. Dále byly ke komunikaci využity výlepové plo-
chy v obcích do 500 obyvatel a stálé billboardy v Chrudimi. 
Důležitou součástí kampaně je také vydávání tiskovin, 
které tematicky podporují třídění odpadu. Celá kampaň je 
masivně podpořena nejen inzercí v tisku, ale také webo-
vým portálem www.ekontejnery.cz, odkud mohou občané 
z celého Pardubického kraje čerpat podrobné informace 
o tom, jak mají správně odpad třídit. V roce 2009 byla znovu 
významným komunikačním nástrojem rozhlasová a televizní 
reklama, dalším neopomenutelným, již ověřeným prvkem 
kampaně byla několikatýdenní spotová kampaň v multikině 
Cinestar v Pardubicích.

V roce 2009 byl vyhlášen již třetí ročník soutěže obcí 
v třídění odpadů pod názvem „O Perníkovou popelnici 
2009“. Obce a města Pardubického kraje jsou hodnocena ve 
třech kategoriích dle počtu obyvatel. Hlavním hodnotícím kri-
tériem je výtěžnost tříděného odpadu v přepočtu na jednoho 
obyvatele za rok. Slavnostní vyhlášení proběhne v prvním 
čtvrtletí roku 2010.

In 2009, 340 pieces of new separate waste collection bins 
were deployed within the project in 80 towns and villages in 
the Pardubice Region. 

The regional communication campaign aims to promote 
waste separation through such communication channels that 
evenly affect the whole territory of the Pardubice Region. 
In 2009, it was e.g. large posters affixed to the means of 
transport of the company Veolia Transport East Bohemia 
and means of public transport in Pardubice that were used 
among other things. Furthermore the poster surfaces in 
municipalities with population up to 500 people and perma-
nent billboards in Chrudim were used for the communication 
purposes. Published printed leaflets thematically promoting 
waste separation are also an important part of the campaign. 
The whole campaign is strongly supported not only through 
advertisements in the press, but also on the web portal www.
ekontejnery.cz, where citizens living in the whole territory of 
the Pardubice Region may find information how to separate 
waste correctly. In 2009, radio and television advertising was 
an important communication tool again. The spot campaign 
in Cinestar, multi-cinema in Pardubice, was another already 
well-tried element of the campaign lasting several weeks, 
which could not be overlooked. 

In 2009 the third year of the competition between munici-
palities in waste separation was organised under the name 
of “Gingerbread Dustbin 2009”. Villages and towns in the 
Pardubice Region are assessed in three categories accord-
ing to the number of inhabitants. The main assessment 
criterion is the output of separated waste calculated per one 
inhabitant a year. The festive announcement of the results 
will take place in the first quarter of 2010.

Vyhodnocení soutěže „O perníkovou popelnici 2008“, zleva starosta Žamberka Jiří 
Dytrt, starosta Opatovic nad Labem Ing. Pavel Kohout a starosta Čenkovic Martin 
Betlach  
Announcement of the results of the “Gingerbread Bin 2008” competition, from the left: 
Jiří Dytrt, Žamberk , Ing. Pavel Kohout, mayor of Opatovice nad Labem, and Martin 
Betlach, mayor of Čenkovice 
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SUBMITTED APPLICATIONS

Examples of processed project applications are listed below. 
The list does not include all project applications processed 
by us, but it is a selection of type project applications. Certain 
project applications were in the stage of assessment at the 
moment the Report on Activities for 2009 was being com-
pleted. 

REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME NUTS II 
NORTH-EAST

Priority axis 2 – Development of town and rural areas, 
area of support 2.3 Rural development (10th round of call)

Integration facility for people with health handicaps, 
SMI Jevíčko

Applicant:  Pardubice Region
State:   Recommended for financing
Subsidy:   CZK 25,041,495.09

Brief description:
The project aims at avoiding social inclusion of people with 
a limited ability to move by means of rehabilitation exercise 
in the newly created integration facility. A barrier-free reha-
bilitation pool, which may be used throughout the year, will 
be built in the premises of the Specialised Medical Facility at 
Jevíčko; the pool will help to improve the Institution clients’ 
health condition due to its sufficient capacity and the top 
quality background, and will consequently make their social 
integration in the society easier. 
Hydrokinesitherapy carried out in the rehabilitation pool will 
essentially contribute to a considerable improvement of the 
clients’ state of health, to reduction of the consequences of 
immobilisation and diseases of locomotor apparatus and to 
overall improvement of the physical condition. The pool will 
have a barrier-free access due to lifting movable equipment 
and a design of stairs of the suitable size and inclination. The 
pool equipped with a system of the moving security device 
will provide people with reduced mobility with a possibility 
to train their walk safety and also people, who have stability 

OPERAČNÍ PROGRAMY / OPERATIONAL PROGRAMMES

PŘEDLOŽENÉ ŽÁDOSTI

Zde uvádíme příklady zpracovaných projektových žádostí. 
Nejedná se o všechny projektové žádostí, které jsme zpra-
covávali, ale o výběr typových projektových žádostí. Některé 
projektové žádosti byly v době uzávěrky Zprávy o činnosti za 
rok 2009 ve fázi hodnocení.

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II 
SEVEROVÝCHOD 

Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských oblastí, 
oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova (10. kolo výzvy)

Integrační zařízení pro osoby se zdravotním 
postižením OLÚ Jevíčko

Žadatel:  Pardubický kraj  
Stav:  Doporučen k financování
Dotace:  25 041 495,09 Kč

Stručný popis:
Cílem projektu je předcházení sociálnímu vyloučení 
u osob s omezenou schopností pohybu prostřednictvím 
rehabilitačního cvičení v nově vzniklém integračním zaří-
zení. V areálu Odborného léčebného ústavu Jevíčko bude 
v rámci projektu vybudován bezbariérový celoročně vyu-
žitelný rehabilitační bazén, který svojí dostatečnou kapa-
citou a kvalitním zázemím pro poskytování rehabilitační 
péče přispěje ke zlepšení zdravotního stavu klientů ústavu 
a následně k jejich snadnější sociální integraci do spo-
lečnosti. Hydrokinezioterapie prováděná v rehabilitačním 
bazénu zásadním způsobem přispěje k výraznému zlepšení 
zdravotního stavu klientů, ke zmírnění následků imobilizace, 
onemocnění pohybového aparátu a k celkovému zlepše-
ní fyzické kondice. Vstup do bazénu bude bezbariérový 
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díky zvedacímu posuvnému zařízení a konstrukci schodů 
vyhovující velikosti a spádu. Vybavení bazénu systémem 
posuvného jistícího zařízení umožní bezpečný nácvik chůze 
osob se sníženou mobilitou a také oporu, jištění a pocit 
větší bezpečnosti pro osoby, které mají problém s udržením 
stability nebo provádějí nácvik chůze po prodělaném úrazu. 
Součástí objektu bude plné sociální zázemí pro tělesně 
postižené osoby.

Rekonstrukce víceúčelového objektu č.p. 55 v Dřevíkově

Žadatel: Obec Vysočina
Stav: Nedoporučen k financování
Náklady projektu: 4 905 203,- Kč

Stručný popis:
Cílem projektu byla rekonstrukce objektu č.p. 55 v Dřevíkově, 
části obce Vysočiny. Objekt je ve vlastnictví obce. V součas-
né době se v objektu nachází prodejna potravin a sklady 
náležející k prodejně. Cílem projektu byla tedy rekonstrukce 
části budovy, ve které vzniknou nové reprezentační prostory 
pro kancelář starosty a sekretariát se zázemím a především 
společenská místnost. Prostory pro obecní úřad bylo třeba 
rekonstruovat už jen z toho důvodu, že v současnosti má 
obecní úřad pronajaté prostory, ze kterých dostal výpověď 
z nájmu. Dalším cílem projektu bylo vytvoření společenské 
místnosti. Ta by sloužila obyvatelům obce Vysočina pro 
setkávání, především v zimních měsících. Součástí projektu 
je i rekonstrukce části objektu, kde bude nadále umístěna 
prodejna potravin. Výdaje na rekonstrukci prodejny jsou 
považovány za nezpůsobilé.

maintenance problems or undergo training of walking after 
an undergone injury, with a support, security and a feeling 
of better safety. Full hygienic background for physically 
handicapped people will be part of the facility. 

Reconstruction of multi-purpose building No. 55 at Dřevíkov

Applicant:  Municipality of Vysočina
State:  Not recommended for financing   
Project costs:  CZK 4,905,203.00

Brief description:
The project aimed at reconstructing building No. 55 
at Dřevíkov, part of the municipality of Vysočina. The village 
is the owner of the building. At present there is a grocery 
and storage premises belonging to the shop in the building. 
The project therefore aimed to reconstruct a part of the build-
ing in which new representative premises would be created 
for the offices for the mayor and the secretariat with relevant 
background and above all a meeting room. The premises for 
the municipality office had to be reconstructed just because 
that the municipal office currently had been using rented 
premises and had been given a notice to terminate the 
lease contract. Another objective of the project was to create 
a meeting room, which would serve inhabitants of the munic-
ipality of Vysočina as a meeting place especially in winter 
months. The project also includes reconstruction of the part 
of the building with the shop. The shop reconstruction costs 
are considered ineligible.

Home in the Rychmburk castle – Integration centre

Applicant: Pardubice Region
State:  Recommended for financing
Subsidy:  CZK 25,506,215.06

Brief description:
The project includes complete reconstruction and moderni-
sation of building No. 72 in the area outside the Rychmburk 
castle for the needs of the House on the Rychmburk castle 
(hereinafter referred to as HRC). The HRC is a contribu-
tory organisation of the Pardubice Region. The building to 
be reconstructed and modernised is a construction which 

Objekt k rekonstrukci v Dřevíkově  
Building at Dřevíkov to be reconstructed
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Domov na hradě Rychmburk – Integrační centrum

Žadatel Pardubický kraj
Stav:  Doporučen k financování
Dotace: 25 506 215,06 Kč

Stručný popis:
Obsahem projektu je kompletní rekonstrukce a modernizace 
objektu č.p. 72 v předhradí hradu Rychmburk pro potřeby 
Domova na hradě Rychmburk (dále jen Dnh Rychmburk). 
Dnh Rychmburk je příspěvkovou organizací Pardubického 
kraje. Předmětem rekonstrukce a modernizace je objekt, 
který je chráněnou kulturní památkou ve vlastnictví 
Pardubického kraje. Objekt je nyní v nevyhovujícím tech-
nickém stavu. Rekonstrukce objektu bude plně respektovat 
jeho budoucí využití. Aktivity projektu a jeho bezproblémovou 
realizaci zajistí sestavený projektový tým. Realizací projektu 
dojde k vytvoření integračního centra se 6 dvojlůžkovými 
a 2 jednolůžkovými integračními buňkami. Cílovou skupinou 
projektu jsou klienti Dnh Rychmburk, kteří trpí chronickou 
duševní nemocí a jsou starší 18 let. Rekonstrukcí a moder-
nizací dojde k potřebnému osamostatnění klientů a vytvoří 
se zázemí pro administrativu, terapeutické a klidové pro-
story. Cílem projektu je umožnit klientům vést plnohodnotný 
a alespoň částečně samostatný život.

Prioritní osa 3 – Cestovní ruch, oblast podpory 3.1 Rozvoj 
základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti 
cestovního ruchu (14. kolo výzvy)

Švýcárna Slatiňany - Interaktivní muzeum 
kladrubského koně

Žadatel: Město Slatiňaniny
Stav: V hodnocení 
Náklady projektu: 25 265 787,- Kč

Stručný popis: 
Posláním projektu je vytvořit interaktivní muzeum staro-
kladrubského koně revitalizací kulturně-historické památky 
s vazbou na rozvoj cestovního ruchu v regionu. Hlavním 
strategickým cílem projektu je investice do rekonstrukce 
kulturně-historické památky vytvořením širšího spektra prvků 

is a protected cultural monument owned by the Pardubice 
Region. The current technical condition of the building 
is unsuitable. The reconstruction of the building will fully 
respect its future use. 
The project activities and its trouble-free implementation 

will be ensured by the nominated project team. The project 
implementation will result in creation of an integration centre 
with 6 double-bed and 2 single-bed integration cells. The 
project target group is HRC clients suffering from chronic 
mental diseases and being over 18 years of age. The 
reconstruction and modernisation will result in the clients 
becoming appropriately independent and the background for 
administrative, therapeutic and rest premises will be created. 
The project aims to enable the clients to lead good-quality 
and at least partially independent life. 

Priority axis 3 – Tourism, area of support 3.1 Development 
of infrastructure and accompanying activities in the field 
of tourism (14th round of the call)

Švýcárna Slatiňany – Interactive museum of Kladruby horse

Applicant: Town of Slatiňany
State:  in the stage of assessment
Project costs: CZK 25,265,787.00

Brief description: 
The project aims at creating an interactive museum of the 
Old Kladruby horse through revitalisation of a cultural his-
torical monument with a link to development of tourism in 

OPERAČNÍ PROGRAMY / OPERATIONAL PROGRAMMES

Objekt č. p. 72 určený k modernizaci v předhradí Domova na Hradě Rychmburk  
Home on Rychmburk castle to be modernised – building No. 72 outside the castle
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doprovodné infrastruktury cestovního ruchu pro uspokojení 
potřeb svých cílových skupin. Projekt je zaměřen na rege-
neraci a revitalizaci zchátralého a nevyužívaného objektu 
(typu brownfield) s následným využitím pro nově vytvořené 
interaktivní muzeum starokladrubského koně, čímž součas-
ně dojde k šetrnému využití této kulturně-historické památky. 

Rozšíření kapacit a zkvalitnění služeb 
Hotelu Bohemia Chrudim

Žadatel: HOMA holding s.r.o. Chrudim
Stav: V hodnocení 
Náklady projektu: 90 609 998,62 Kč

Stručný popis: 
Obsahem projektu je modernizace hotelu včetně zázemí 
za účelem rozšíření kapacit (kongresových a ubytovacích) 
a zkvalitnění (doplňkových) služeb poskytovaných zejména 
klientům hotelu a marginálně i veřejnosti. Vybavení hote-
lu a nabídka služeb bude odpovídat vyšším standardům 
(hotel *** Superior). Nové hotelové pokoje budou třídy ****. 
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění základní infrastruktury 
cestovního ruchu v Pardubickém kraji a v turistické oblas-
ti Chrudimsko-Hlinecko a zároveň rozšíření kapacit této 
základní i doprovodné (kongresové kapacity) infrastruktury. 

the region. The main strategic objective of the project is 
an investment in reconstruction of cultural historical monu-
ment by creating a wide spectrum of elements of tourism 
accompanying infrastructure to satisfy the needs of its target 
groups. The project focuses on regeneration and revitalisa-
tion of a dilapidated and unused building (of the brownfield 
type) which would be used subsequently as a newly created 
museum of the Old Kladruby horse, as a result of which this 
cultural historical monument will be thoughtfully used. 

Extending the capacities and improving the services 
of the Bohemia Chrudim hotel

Applicant: HOMA holding s.r.o. Chrudim
State:  in the stage of assessment
Project costs: CZK 90,609,998.62 

Brief description: 
The project includes modernisation of the hotel including its 
background so that its capacities (congress and accommo-
dation) may be extended and the quality of (complementary) 
services provided mainly to the hotel clients and margin-

ally also to the general public may be improved. Hotel’s 
equipment and offer of services will correspond with higher 
standards (hotel *** Superior). New hotel rooms will be of 
class ****. The main objective of the project is to improve the 
quality of the basic infrastructure for tourism in the Pardubice 
Region and in the tourist area around Chrudim and Hlinsko 
and at the same time to enhance the capacities of this basic 

Brownfield Švýcárna   
Brownfield Švýcárna 

Hotel Bohemia   
Bohemia hotel
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Skanzen Hlinsko – Revitalizace památkové rezervace lidové 
architektury Betlém Hlinsko a navazujících ploch

Žadatel: Město Hlinsko
Stav: V hodnocení
Náklady projektu: 45 975 046,79 Kč

Stručný popis: 
Památková rezervace lidové architektury Betlém je soubo-
rem tradičních roubených a zděných domků z 18. a 19. st. 
Tento architektonický celek patří k jednomu z nejvýznam-
nějších dokladů tradičních dřevěné zástavby v městském 
prostředí v rámci celé ČR. Lokalita Betlém se nachází 
v blízkosti centra města Hlinska, realizátorem projektu 
bude Město Hlinsko. Cílem projektu je zatraktivnění památ-
kové rezervace Betlém a rozšíření služeb a zázemí pro 
návštěvníky, výstupem projektu bude revitalizovaná lokalita 
Betléma, rekonstrukce objektů a rozšíření expozice a vybu-

dování zázemí pro návštěvníky lokality (informační centrum 
a toalety). Dále dojde k dotvoření urbanizovaného prostoru 
tak, aby především díky výsadbě zeleně v předzahrádkách 
objektů, co nejvíce odpovídal lidové architektuře z přelomu 
19. a 20. století. Projekt je určen především cílové skupi-
ně turistů, dále pak obyvatelům města, žákům základních 
a studentům středních škol (nové expozice a výuková čin-
nost) a návštěvníkům kulturních akcí. 

as well as accompanying infrastructure (congress capaci-
ties). 

Open air museum in Hlinsko – Revitalisation of Hlinsko 
Betlém – the folk architecture historical reserve and related 
areas
 
Applicant: Town of Hlinsko
State:  In the stage of assessment
Project costs: CZK 45,975,046.79

Brief description: 
The folk architecture historical reserve called Betlém is 
a set of traditional timbered and masonry houses from the 
18th and 19th centuries. This architectural complex is one 
of the most important documents of traditional wooden con-
structions in the town environment within the whole Czech 
Republic. Betlém is found near the centre of the town of 
Hlinsko, and the project will be implemented by the Hlinsko 
town hall. The project aims at improving the attractiveness 
of the Betlém reserve and at extending the services and 
background for visitors. The project output will be the revi-
talised Betlém locality, reconstruction of the exhibitions and 
the background built up for visitors to the place (information 
centre and toilets). Furthermore the urbanised space will be 
completed so that it corresponds to the folk architecture from 
the turn of the 20th century as much as possible – above all 
due to greenery planted in front gardens of the buildings. The 
project is intended above all for the target group of tourists 
and also for the town inhabitants, basic school pupils and 
secondary school students (new exhibitions and educational 
activities) and also to visitors to cultural events. 
 
Reconstruction of the Choltice castle
– Renaissance castle (No. 5)

Applicant: Township of Choltice
State:       In the stage of assessment
Project costs:    CZK 14,878,497.48

Brief description: 
The project’s objective is reconstruction of the Renaissance 
castle, which is a part of the castle area in Choltice, and its 

OPERAČNÍ PROGRAMY / OPERATIONAL PROGRAMMES

Betlém Hlinsko    
Bethlehem Hlinsko 
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Rekonstrukce zámku v Cholticích 
– Renesanční zámek (č. p. 5) 

Žadatel: Městys Choltice
Stav: V hodnocení
Náklady projektu: 14 878 497,48 Kč 

Stručný popis: 
Cílem projektu je rekonstrukce renesančního zámku, který 
je součástí zámeckého areálu v Cholticích, a jeho začlenění 
do zámeckého prohlídkového okruhu. Po rekonstrukci bude 
do zámku instalována nová expozice, zároveň zde vznikne 
nová pokladna a zázemí pro návštěvníky i personál.

Prioritní osa 3 – Cestovní ruch, oblast podpory 3.2 marke-
tingové a koordinační aktivity v oblasti CR (14. kolo výzvy)

Podpora turistického informačního systému 
v Pardubickém kraji

Žadatel: Destinační společnost Východní Čechy
Stav: V hodnocení
Náklady projektu: 10 364 089,42 Kč

Stručný popis:
Cílem projektu je podpora vybraných informačních center na 
území Pardubického kraje prostřednictvím jednotlivých akti-
vit realizovaných v rámci předkládaného projektu. Vybraná 
informační centra budou v rámci jedné z aktivit projektu 
vybavena multimediálními terminály, instalované terminály 
budou sloužit jako alternativní zdroj informací především 
z oblasti cestovního ruchu pro návštěvníky oblasti. V rámci 
další aktivity projektu budou vytvořeny tématické skládací 
mapy, které budou k dispozici návštěvníkům ve všech certifi-
kovaných turistických informačních centrech v Pardubickém 
kraji. Výstupem třetí aktivity projektu bude tzv. katalog 
pobytů. Za každou oblast vybraného informačního centra 

integration in the castle sightseeing circuit. After the recon-
struction, a new exhibition will be installed in the castle and 
at the same time a new box office and a background for visi-
tors as well as the staff will be created there. 

Priority axis 3 – Tourism, area of support 3.2 Marketing 
and coordination activities in the field of tourism (14th 
round of the call)

Support of tourist information system 
in the Pardubice Region 

Applicant: Destinační společnost Východní Čechy 
  (Destination Company East Bohemia)
State:  In the stage of assessment
Project costs: CZK 10,364,089.42

Brief description:
The project objection is to provide selected information 
centres in the territory of the Pardubice Region with sup-
port through individual activities implemented within the 
presented project. The selected information centres will be 
equipped with multimedia terminals within one activity of the 
project. The installed terminals will serve to visitors to the 
region as an alternative source of information from the field 
of tourism above all. 
Thematic folding maps, which will be available to visitors 
in all certified tourist information centres in the Pardubice 

Renesanční zámek Choltice    
Renaissance castle in Choltice 
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bude sestavena nabídka turistického pobytu na prodlouže-
ný víkend, na dvoudenní pobyt a na jednodenní pobyt ve 
variantách pro léto a zimu, katalog pak bude k dispozici na 
informačních centrech a veřejnosti bude nabízen na dalších 
vhodných místech navštěvovaných turisty. Poslední aktivita 
projektu bude zaměřena na zlepšení uživatelského prostředí 
a na rozšíření a zkvalitnění informací dostupných na portálu 
www.vychodni-cechy.info.

Marketingová podpora témat cestovního 
ruchu na období 2010 - 2011

Žadatel: Destinační společnost 
 Východní Čechy    
Stav: V hodnocení     
Náklady 
projektu:  7 337 097,21 Kč 

Stručný popis: 
Cílem projektu je zvýšení přitažlivosti Pardubického kraje 
jak pro domácí, tak pro zahraniční návštěvníky, a to pro-
střednictvím koncentrované propagace zaměřené na určitá 
dvě témata pro daný rok. V rámci projektu je naplánován 
soubor propagačních aktivit ve spojení s tématy na léta 2010 
a 2011. 

Informační a propagační kampaň 
Turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko II

Žadatel: Mikroregion Chrudimsko
Stav:  V hodnocení
Náklady 
projektu:  2 707 000,- Kč

Stručný popis: 
Předmětem projektu, který bude realizovat Mikroregion 
Chrudimsko ve spolupráci s partnerem projektu, je propaga-
ce tedy marketingová podpora turistické oblasti Chrudimsko-
Hlinecko. Realizací souboru aktivit vedoucích k propagaci 
TO Chrudimsko-Hlinecko dojde ke zvýšení povědomí o TO 

Region, will be created within another activity of the project. 
The so-called catalogue of stays will be the output from the 
third activity within the project. An offer of tourist stays for an 
extended weekend, for two-day stays and one-day stays in 
variants for the summer and winter periods, will be compiled 
for each area of the selected information centre. The cata-
logue will then be available in the information centres and 
will be offered to the general public in other suitable places 
visited by tourists
The last activity within the project will be focused on 
improvement of the user environment and on extension and 
a better quality of information available on the portal 
www.vychodni-cechy.info.

Marketing support of tourism topics 
for the period of 2010 – 2011

Applicant: Destination company East Bohemia    
State:   in the stage of assessment     
Project costs:  CZK 7,337,097.21 

Brief description: 
The project aims at increasing the attractiveness of the 
Pardubice Region for both domestic and foreign visitors 
through concentrated promotion focused on certain two 
topics in the year concerned. A set of promoting activities in 
connection with the topics for the years 2010 and 2011 has 
been planned within the project. 

Information and promotion campaign of the tourist area 
around Chrudim and Hlinsko II

Applicant: Mikroregion Chrudimsko 
  (Micro-region – area around Chrudim) 
State:   in the stage of assessment
Project costs:   CZK 2,707,000.00

Brief description: 
The subject of the project to be implemented by the 
Mikroregion Chrudimsko in cooperation with the project 
partner is promotion, i.e. marketing support of the tourist 
area around Chrudim and Hlinsko. Implementation of the set 
of activities focused on promotion of the tourist area around 

OPERAČNÍ PROGRAMY / OPERATIONAL PROGRAMMES
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a v návaznosti na to také ke zvýšení její návštěvnosti. 
Aktivity byly zvoleny na základě vlastních i převzatých zku-
šeností subjektů realizujících obdobné aktivity. Projekt nava-
zuje na předchozí projekt Informační a propagační kampaň 
TO Chrudimsko-Hlinecko. V rámci projektu dojde k rozšíření 
a zefektivnění webového portálu www.navstevnik.cz. Vedle 
prezentace jednotlivých atraktivit prostřednictvím tištěných 
a video-materiálů budou součástí informační kampaně 
také významné akce. Marketingové aktivity realizované 
v rámci projektu budou zaměřeny na (současné i potenci-
ální) turisty/návštěvníky, zejména na domácí, ale i zahra-
niční, na zprostředkovatele služeb v CR-cestovní kanceláře 
a agentury, informační centra, aj.

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ 
ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

Prioritní osa 3 - Sociální integrace a 
rovné příležitosti

Získávání odborné kvalifikace pracov-
níků poskytovatelů sociálních služeb v 
oblasti osobní asistence

Oblast podpory:  3.1 Podpora sociální integrace 
 a sociálních služeb
Výzva:  45
Žadatel:  Základní škola 
 a Mateřská škola Prointepo s.r.o.  
Stav: V hodnocení
Dotace:  2 884 418,08 Kč

Stručný popis: 
V rámci projektu budou realizovány čtyři akreditované vzdě-
lávací kurzy pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb, 
které budou zaměřeny na získávání základních odborných 
dovedností pro výkon povolání osobního asistenta. Cílem 

Chrudim and Hlinsko will increase the awareness of this 
area and consequently also the number of visitors to it. The 
activities have been selected on the basis of own experience 
or experience from entities implementing similar activities. 
The project is a continuation of a previous project called 
Information and Promotion Campaign of the area around 
Chrudim and Hlinsko. The web portal www.navstevnik.cz will 
be extended and it effectiveness will be improved within the 
project. In addition to the presentation of individual attractive 
features through printed and video materials, the informa-
tion campaign will also include important events. Marketing 
activities implemented within the project will be focused on 
current as well as prospective tourists/visitors, in particular 
on those from this country but also from abroad, and on 
providers of services in tourism – travel agencies and tour 
operators, information centres, etc. 

OPERATIONAL PROGRAMME HUMAN RESOURCES
AND EMPLOYMENT

Priority axis 3 – Social integration and equal opportunities

Acquisition of professional qualifications by workers of social 
services providers in the field of personal assistance

Area of support:  3.1 Support of social integration 
  and social services
Call:   45
Applicant:  Basic school and Nursery Prointepo s.r.o.  
State:   In the stage of assessment
Subsidy:   CZK 2,884,418.08

Brief description: 
Four accredited educational courses for workers of social 
services providers will be organised within the project. They 
will be organised on the acquisition of basic skills for perform-
ance of the personal assistant profession. The project aims 
at improving social inclusion of socially excluded people and 
people endangered by social exclusion through services pro-
vided by personal assistants. The increased qualifications of 
workers of social services providers and the higher number 
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projektu je zlepšení sociálního začlenění sociálně vylou-
čených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením 

prostřednictvím služeb poskytovaných osobními asistenty. 
Zvýšení kvalifikace pracovníků poskytovatelů sociálních slu-
žeb a rozšíření počtu osob oprávněných poskytovat službu 
osobní asistence povede ke zvýšení kvality poskytování 
a zlepšení dostupnosti této sociální služby osobám se spe-
cifickými potřebami především v Královéhradeckém kraji. 

Náš život – centra sociálně terapeutických dílen domova 
pod hradem Žampach

Oblast podpory:  3.1 Podpora sociální integrace 
  a sociálních služeb
Výzva:  43
Žadatel:  Domov pod hradem Žampach 
Stav:  Nedoporučen k financování
Dotace:  2 884 418,08 Kč

Stručný popis:
Obsahem projektu je realizace tvůrčích sociálně terape-
utických dílen v Domově pod hradem Žampach (dále jen 
DPHŽ). Projekt bude realizován DPHŽ a partnery projektu 

of people with the right to provide the personal assistance 
service will result in an increased quality of provision and 
better availability of this social service to people with specific 
needs above all in the Hradec Králové region. 

Our life – centres of socially therapeutic workshops in the 
home below the Žampach castle

Area of support:  3.1 Support of social integration 
  and social services
Call:   43
Applicant:  Home below the Žampach castle
State:   Not recommended for financing
Subsidy:   CZK 2,884,418.08

Brief description:
The project contains implementation of creative social-
therapeutic workshops in the Home below the Žampach 
castle (hereinafter referred to as the HBŽC). The project will 
be implemented by the HBŽC and project partners, i.e. the 
Czech Red Cross – the local branch at Dolní Dobrouč – and 
the Association to support mentally handicapped people in 
the Czech Republic. People with health handicaps are a 
target group of the project. Creative workshops opened to 
the target groups will be implemented in the HBŽC within 
the key activities (basket-making, candle-making, travelling 
presentation events, creation stay workshop). The key activi-
ties aim at increasing the working motivations of the people 
taking part in the project, at improving their working habits 
and acquiring new skills. The project objective is to remove 
barriers between the target group and the general public 
while this fact will have a positive impact on a possibility for 
the clients to find a place on the labour market. 

Priority axis 4 – Public administration 
and public services

Education in eGovernment in the Pardubice Region

Area of support: 4.1 Strengthening the institutional 
  capacity and effectiveness 
  of the public administration
Call:   40
Applicant:  Pardubice Region
State:   In the stage of assessment
Subsidy:   CZK 2,459,900.00

OPERAČNÍ PROGRAMY / OPERATIONAL PROGRAMMES

Praxe osobního asistenta     
Personal assistant’s practice  
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Českým červeným křížem - místní skupinou Dolní Dobrouč 
a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením 
v České republice, o.s. Cílovou skupinou projektu jsou osoby 
se zdravotním postižením. V rámci klíčových aktivit se budou 
realizovat tvůrčí dílny (košíkářská, svíčkařská, putovní, pre-
zentační akce pobytová tvůrčí dílna) v DPHŽ, které budou 
otevřeny cílovým skupinám. Cílem klíčových aktivit je zvý-
šení pracovní motivace účastníků projektu, zlepšení jejich 
pracovních návyků a získání nových dovedností. Hlavním 
cílem projektu je odbourat bariéry mezi cílovou skupinou 
a širokou veřejností, kdy tato skutečnost bude mít pozitivní 
vliv pro případné uplatnění klientů na trhu práce. 

Prioritní osa 4 – veřejná správa a veřejné služby

Vzdělávání v eGovernmentu v Pardubickém kraji
Oblast podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity 
 a efektivnosti veřejné správy
Výzva:  40
Žadatel:  Pardubický kraj  
Stav:  V hodnocení
Dotace:  2 459 900,- Kč

Stručný popis:
Projekt je zaměřen na podporu činnosti eGon Centra 
Pardubického kraje při realizaci systému vzdělávání úřed-
níků v používání eGovernmentu. Projekt je součástí zavá-
dění eGovernmentu v krajích a ORP prostřednictvím eGON 
Center. V oblasti veřejné správy a veřejných služeb postup-
ně dochází k zavádění nových i osvědčených informačních a 
komunikačních technologií. Cílem těchto změn je zkvalitnění 
a zefektivnění fungování veřejné správy. Možnost komu-
nikace s institucemi veřejné správy v elektronické podobě 
a veškeré procesy s tím související se označuje pojmem 
eGovernment. Pro bezproblémové fungování všech složek 
eGovernmentu v území je nezbytné vedle zajištění vybavení 
kontaktních míst odpovídajícími počítačovými komponenty 
a softwarem také zajištění vzdělávání úředníků a zaměst-
nanců, kteří budou eGovernmentové služby poskytovat. 
V rámci projektu bude realizováno vzdělávání úředníků 
a zaměstnanců Krajského úřadu Pardubického kraje, 
zaměstnanců organizací zřizovaných Pardubickým krajem, 

Brief description:
The project is focused on support of the activities carried 
out by the eGON Centre of the Pardubice Region while the 
system of educating clerks in use of the eGovernment is 
being implemented. The project is a part of eGovernment 
implementation in regions and municipalities with extended 
competences through eGON Centres. New as well as 
well-tried information and communication technologies are 
gradually introduced in the field of public administration and 
public services. These changes aim at improving the quality 
and increasing the effectiveness of the public administra-
tion functioning. The possibility to communicate with public 
administration institutions electronically and all related proc-
esses are referred to as the eGovernment. If all eGovern-
ment components are to function without any problems, it is 
necessary – in addition to provision of necessary computer 

components and software to the contact points – to ensure 
education of clerks and employees who are to provide eGov-
ernment services. Education courses for clerks and employ-
ees of the Regional Authority of the Pardubice Region, 
employees of organisations founded by the Pardubice 
Region or for members of the Regional Council, i.e. for those 
people who will ensure some of the eGovernment function-
alities or for whom the knowledge of certain parts of the 
eGovernment will be necessary to be able to perform their 
work, will be implemented within the project. 

eGovernment v praxi     
eGovernment in practice
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případně členů Zastupitelstva Pardubického kraje, tedy těch 
osob, které budou zajišťovat některé z funkcionalit eGover-
nmentu nebo pro které bude znalost některé části eGovern-
mentu nezbytná pro výkon povolání.

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Smart 
administration

Oblast podpory: 4.1 Posilování institucionální kapacity 
 a efektivnosti veřejné správy
Výzva:  42
Žadatel:  Pardubický kraj  
Stav: Doporučen k financování
Dotace:  17 007 579,76 Kč

Stručný popis:
Územní veřejná správa v ČR zaznamenává v současné 
době změny, které jsou zaměřeny na posílení její instituci-
onální kapacity a zvýšení efektivity. Součástí těchto postup-
ných změn směřujících k efektivní a výkonné veřejné sprá-
vě, která je primárně pojímána jako služba občanovi, jsou 
také aktivity v rámci předkládaného projektu. Efektivnost 
a výkonnost Krajského úřadu Pardubického kraje bude 
zvýšena mimo jiné prostřednictvím vytvoření inovativních 
nástrojů řízení a jejich zavedení do praxe. Hlavní důraz bude 
orientován na posílení projektového řízení na strategické 
i operativní úrovni, zlepšení řízení organizací zřizovaných 
a zakládaných Pardubickým krajem, na dlouhodobou kon-
cepci rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání a na strategii roz-
voje Pardubického kraje. Důležitou součástí projektu, která 
zajistí zlepšení informatizace území Pardubického kraje je 
vytvoření strategie rozvoje informačních a komunikačních 
v území.

Effective public administration and friendly public services– 
Smart administration
Area of support: 4.1 Strengthening the institutional 
  capacity and effectiveness 
  of the public administration
Call:   42
Applicant:  Pardubice Region
State:   Recommended for financing
Subsidy:   CZK 17,007,579.76 

Brief description:
The territorial public administration in the Czech Republic is 
currently undergoing changes that are focused on strength-
ening its institutional capacity and increasing its effective-
ness. The activities within the submitted project are also 
part of these gradual changes leading to the effective and 
efficient public administration, which is primarily understood 
to be a service provided to the citizen. The effectiveness and 
efficiency of the Regional Authority of the Pardubice Region 
will be increased among other things through creation of 
innovative management tools and their implementation in 
practice. The main emphasis will be laid on strengthening 
the project management on the strategic as well as opera-
tional level, on improving the management of organisations 
established and founded by the Pardubice Region, on the 
long-term concept of human resources development, on 
education and on strategy of the Pardubice Region develop-
ment. Creating a strategy of development of information and 
communication technologies in the territory is an important 
part of the project, which is to ensure improved information 
provision in the territory of the Pardubice Region. 

OPERAČNÍ PROGRAMY / OPERATIONAL PROGRAMMES
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Prioritní osa: 3 Udržitelné využívání 
zdrojů energie
Oblast podpory: 3.2 Realizace úspor 
energie a využití odpadního tepla u 
nepodnikatelské sféry

Realizace úspor energie – Domov sociálních služeb Slatiňany

Podoblast 
podpory:  3.2.1 Realizace úspor energie
Výzva:   11. výzva
Žadatel:   Pardubický kraj
Stav:   Doporučen k financování 
Dotace:   10 580 171,- Kč

Stručný popis:
V rámci projektu budou v areálu Domova sociálních služeb 
Slatiňany provedeny zateplovací opatření vedoucí k úspoře 
energií na vytápění objektů. Jedná se zateplení obvodových 
plášťů objektů, rekonstrukce a zateplení střešních konstrukcí 
objektů a výměna původních otvorových výplní za výplně 
nové s izolačním dvojsklem. Hlavním cílem projektu je sní-
žení spotřeby energie na vytápění objektu. Tímto je sledován 
další cíl projektu, využití odpadního tepla, ke kterému dojde 

OPERATIONAL PROGRAMME ENVIRONMENT

Priority axis: 3 Sustainable use of energy sources
Area of support: 3.2 Implementation of energy savings and 
use of waste heat in non-business sphere

Implementation of energy savings – Home of social services 
in Slatiňany

Sub-area 
of support:  3.2.1 Implementation of energy savings
Call:   11th call
Applicant:  Pardubice Region
State:   Recommended for financing 
Subsidy:   CZK 10,580,171.00

Brief description:
Within this project, measures to improve thermal insulation 
will be taken in the premises of the Home of social serv-
ices in Slatiňany, resulting in savings of energy needed to 
heat the buildings. It includes external thermal insulation of 
walls and insulation of roof structures on the buildings and 
replacement of the original windows with new windows with 
double insulating glass. The main objective of the project 
is to reduce energy consumed to heat the building. This 
follows another objective of the project – waste heat use, 
which will occur as a result of additional thermal insulation of 
the building walls. In relation to these objectives the project 
implementation will result in improvement of the environment 
quality due to a lower quantity of the natural gas burned, 
which will result in reduced emissions of individual contami-
nants released into the atmosphere, especially CO2.

Using RES – Secondary school of crafts, trades 
and services in Žamberk

Sub-area 
of support: 3.1.1 Construction and reconstruction 
  of heat sources
Call:   10th call
Applicant:  Pardubice Region
State:   Recommended for financing

Budova Domova sociálních služeb Slatiňany   
/ Building of the Home in Slatiňany included in the project implementation
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zateplením obálky budovy. V návaznosti na tyto cíle dojde 
realizací projektu ke zlepšení kvality životního prostředí, a to 
spálením menšího množství zemního plynu, čímž dojde ke 
snížení emisí jednotlivých škodlivin vypouštěných do ovzdu-
ší, zejména CO2.

Využití OZE – Střední škola řemesel, obchodu a služeb 
Žamberk

Podoblast 
podpory: 3.1.1 Výstavba a rekonstrukce 
 zdrojů tepla
Výzva:  10. výzva
Žadatel:  Pardubický kraj
Stav:  Doporučen k financování
Dotace:  1 057 338,- Kč

Stručný popis: 
V rámci projektu je řešen záměr ohřívat teplou vodu pro 
potřeby domova mládeže a školní jídelny pomocí solárních 
kolektorů umístěných na střeše objektu. Celkem je navrženo 
osazení 24 solárních kolektorů ve čtyřech polích po šesti 
kusech. Solární kolektory budou situovány jižním směrem se 
sklonem 45 stupňů. V prvním patře schodišťového prostoru 
budou umístěny dva zásobníky na vodu o objemu 1000 
litrů s vnitřními solárními výměníky. Potrubní rozvody mezi 
solárními kolektory a zásobníky budou vedeny prostupem 
střechou a dále stoupačkou v koutě schodišťového prostoru 
až do prvního patra.

Prioritní osa 6, Oblast podpory 6.1 

Zajištění podkladů pro vyhlášení evropsky významných 
lokalit v Pardubickém kraji 

Podoblast 
podpory: 6.1 Implementace a péče 
 o územní soustavy NATURA 2000
Žadatel: Pardubický kraj 
Dotace: 18 992 169,00 Kč
Stav: V hodnocení

Subsidy:   CZK 1,057,338.00
Brief description: 
The project deals with the intention to prepare hot water 
for the needs of the youth hostel and school canteen using 
solar collectors to be installed on the roof of the building. 
The design proposed contains the total number of 24 solar 
collectors in four fields, each with six pieces. The solar 

collectors will be situated southwards with the inclination 
of 45°. Two water tanks with the volume of 1,000 litres and 
with inner solar exchangers will be installed on the first floor 
of the staircase area. The pipe distribution systems between 
the solar collectors and tanks will be led through a roof 
opening and then through a riser space in the corner of the 
staircase space up to the first floor. 

Priority axis 6, area of support 6.1 

Provision of data sources for declaration of European impor-
tant localities in the Pardubice Region

Sub-area 
of support:  6.1 Implementation and care for territorial 
  systems NATURA 2000
Applicant: Pardubice Region 
Subsidy:  CZK 18,992,169.00
State:  In the stage of assessment

OPERAČNÍ PROGRAMY / OPERATIONAL PROGRAMMES

Budova SŠŘOS Žamberk     
/ School building in Žamberk 
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Stručný popis:
Účelem projektu je zajištění finančních prostředků pro tvorbu 
podkladů pro zákonem stanovené povinnosti při vyhlašování 
EVL v Pardubickém kraji, tedy pro zajištění vyhlášení území 
v navržené kategorii zvláště chráněného území. Pro zajiš-
tění zákonem stanovených povinností (zajištění vyhlášení 
území v navržené kategorii zvláště chráněného území) je 
nutné shromáždit potřebné podklady: geodetické vymezení 
a vytýčení hranic území, provést botanickou a zoologickou 
inventarizaci území, vypracovat plán péče.

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM 

Modernizace výtahů Jilemnického 2149 - 51 
(IPRM Dukla - Višňovka)

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu 
 čp. 2149 - 2151, Jilemnického Pardubice
Stav: Doporučen k financování 
Dotace: 2 429 930,- Kč

Stručný popis:
Předmětem předkládaného projektu je výměna výtahů v byto-
vém domě Jilemnického 2149,2150 a 2151 v Pardubicích, 
místní části Dukla. Projekt se realizuje z důvodu nevyhovu-
jícího stavu výtahů, výtahy jsou repasované, jejich úprava 
proběhla naposled v 80. letech minulého století. Cílem je 
zlepšení technických parametrů výtahu. Účelem projektu je 
pořízení třech nových elektrických trakčních osobních výtahů 
č. I. o max. nosnosti 320 kg pro čtyři osoby s obslužností 
šesti stanic. Technologická část výtahu bude umístěna do 
dvou prostorů - strojovny výtahu a výtahové šachty. Výstupy 
projektu jsou určeny pro obyvatele domu. Projekt bude 
realizovat dodavatelská firma na základě výběrového řízení 
v souladu s příslušnými právními předpisy a Závaznými postu-
py pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU.

Brief description:
The purpose of the project is to ensure financial funds for 
creation of the data sources for the statutory duties while 
a European important locality in the Pardubice Region 
is being declared, i.e. to ensure declaration of the territory 
in the proposed category of highly protected areas. The 
necessary data sources to ensure the statutory duties 
(to ensure declaration of the territory in the proposed cat-
egory of highly protected area) must be collected: geodetic 
definition and delimitation of the area boundaries, to carry 
out botanical and zoological stocktaking in the territory, 
to prepare a plan of care.

INTEGRATED OPERATIONAL PROGRAMME 

Modernization of Lifts, Jilemnického 2149 - 51 (Integrated 
Programme of Town Development, Dukla – Višňovka)

Applicant: Association of owners of residential units 
 in residential house No. 2149 - 2151, 
 Jilemnického street, Pardubice
State: Recommended for financing 
Subsidy: CZK 2,429,930.00

Brief description:
The subject matter of the submitted project is replacement 
of lifts in the residential building at Jilemnického 2149, 2150 
and 2151 in Pardubice, local part of Dukla. The project is to 
be implemented due to the unsuitable condition of the lifts, 
which are refurbished, their last alteration was carried out in 
1980s. The objective is to improve technical parameters of 
the lifts. The project purpose is to acquire three new electri-
cal traction personal lifts No. I with the maximum bearing 
capacity of 320 kg for four people with the lifting services 
provided to six stops. The technological part of the lift will 
be installed in two areas – lift machine room and lift shaft. 
The project outputs are intended to serve the people living in 
the building. The project will be implemented by a contrac-
tor firm on the basis of a tender in accordance with relevant 
legal regulations and the Binding Procedures for Contracts 
co-financed from EU sources. 
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Sportovní areál Dašická (IPRM „Pardubice Přitažlivé město“)

Žadatel:  Pardubický kraj
Stav: Doporučen k financování
Dotace: 61 992 728,70 Kč 

Stručný popis:
Obsahem projektu je výstavba celoročně využívané multi-
funkční sportovní haly včetně zázemí pro provozování sálo-
vých výkonnostních sportů v rámci školní výuky i mimoškol-
ních činností. Součástí projektu je rovněž modernizace povr-
chů venkovních sportovišť včetně pořízení nových objektů 
(mobilní šatní buňky a hygienické zařízení pro letní provoz). 
Pro realizaci projektu byly vybrány pozemky v majetku žada-
tele – Pardubického kraje lokalizované v Pardubicích v ul. 
Dašická, v těsném sousedství areálů Gymnázia Pardubice, 
Dašická a Sportovního gymnázia Pardubice. Výstupem 
projektu bude víceúčelový sportovní areál se zázemím 
určený primárně pro výukové, tréninkové, soutěžní a také 
volnočasové vyžití studentů, pro tréninky a soutěžní utkání 
sportovních organizací a klubů a marginálně také veřejnosti 
pro rekreační sportování a trávení volného času.

Sport premises in Dašická (IPTD “Pardubice Attractive Town”)

Applicant:  Pardubice Region
State:   Recommended for financing
Subsidy:  CZK 61,992,728.70 

Brief description:
The project deals with construction of a multi-function sport 
hall to be used throughout the year including background 
for competitive sport activities within school instruction and 
out-of-school activities. The project also includes modernisa-
tion of sports field surfaces and acquisition of new buildings 
(mobile dressing cells and hygienic facilities for the sum-
mer operation). Plots of land owned by the applicant – the 

Pardubice Region and located in Dašická street close to the 
premises of the Gymnázium (grammar school) Pardubice, 
Dašická, and Sportovní gymnázium (sports grammar school) 
Pardubice were selected for the project implementation. The 
project output will be multi-purpose sports grounds with the 
background intended primarily for educational, training, com-
petitive and also free-time use by students, for training and 
competitive matches of sport organisations and clubs, and 
marginally also by the general public for recreational sports 
and free-time activities.

OPERAČNÍ PROGRAMY / OPERATIONAL PROGRAMMES

Vizualizace multifunkční sportovní haly     
/ Multi-function sports hall visualisation
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OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ 
PRO KONKURENCESCHOPNOST

Zvýšení kvality vzdělávacího procesu žáků 
VOŠ a SOŠT Litomyšl

Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání
Oblast 
podpory 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Výzva:  Výzva č. 2 pro GP Pardubického kraje,
 oblast podpory 1.1
Žadatel:  Vyšší odborná škola a Střední odborná 
 škola technická Litomyšl
Stav:  Doporučen k financování
Dotace:  2 998 279,56 Kč

Stručný popis:
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků 
VOŠ a SOŠT Litomyšl a zlepšení podmínek pro výuku tech-
nických oborů na VOŠ a SOŠT Litomyšl. Cíle projektu bude 
dosaženo realizací tří vzájemně provázaných vzdělávacích 
aktivit. První aktivitou je tvorba moderních učebních pomů-
cek, které budou využity při praktické výuce technických 
předmětů a jako pomůcky pro výuku měření. Druhou aktivi-

OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION 
FOR COMPETITIVENESS

Increasing the quality of the educational process for pupils 
of HLVS and SVTS Litomyšl

Priority axis 1: Initial education
Area 
of support 1.1:  Increasing the quality of education
Call:   Call No. 2 for GP of the Pardubice 
  Region, area of support 1.1
Applicant:  Higher-Level Vocational School and 
  Secondary Vocational Technical 
  School in Litomyšl
State:   Recommended for financing
Subsidy:   CZK 2,998,279.56

Brief description:
The main objective of the project is to increase the quality 
of education for pupils of HLVS and SVTS Litomyšl and to 
improve the teaching conditions for technical fields in the 
HLVS and SVTS Litomyšl. This objective will be achieved 
through implementation of three mutually interconnected 
educational activities. The first activity is creation of modern 
teaching aids, which will be used in the practical teaching 
of technical subjects and as aids for teaching of measure-
ment. The second activity included in the project is the teach-
ing of a new TIG welding method (welding using a tungsten 
electrode) and the teaching of a higher level of CNC pro-
gramming. The third activity planned within the project, which 
is linked to both the previous ones, is development of teach-
ing the computer science and software on a general level. 

Educational courses for pedagogue assistants
Priority axis 1: Initial education
Area 
of support 1.3:  Further education for workers of schools
  and school facilities
Call:   Call No. 2 for GP of the Hradec Králové 
  Region, Area of support 1.3
Applicant:  Basic school and nursery, Prointepo s.r.o.  
State:   recommended for financing
Subsidy:   CZK 2,895,305.00

Žáci při výrobě navrženého dílu u CNC stroje    
/ Pupils making a designed component at the CNC machine
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tou projektu je výuka nové metody svařování TIG (svařování 
wolframovou elektrodou) a výuka vyšší úrovně CNC progra-
mování. Třetí plánovanou aktivitou projektu, která se váže 
k oběma předchozím, je rozvoj výuky obecné roviny výpočet-
ní techniky a softwaru. 

Vzdělávací kurzy pro asistenty pedagoga
Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání
Oblast 
podpory 1.3: Další vzdělávání pracovníků škol 
 a školských zařízení
Výzva:  Výzva č. 2 pro GP Královéhradeckého 
 kraje, oblast podpory 1.3
Žadatel:  Základní škola a Mateřská 
 škola Prointepo s.r.o.  
Stav:  Doporučen k financování
Dotace:  2 895 305,- Kč
Stručný popis:
Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality vzdě-
lávání pro pracovníky škol a školských zařízení, kteří mají 
zájem o další vzdělávání a o získání odborné kvalifikace 
asistent pedagoga. Cíle projektu bude dosaženo realizací 
akreditovaných vzdělávacích kurzů pro asistenty pedagoga. 
Realizace projektu přispěje ke zvýšení nabídky a kvality 
asistenčních služeb pro děti a žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami v Královéhradeckém kraji a prostřednictvím 
individuálního přístupu asistentů pedagoga při vzdělávacím 
procesu umožní snadnější sociální integraci těchto dětí do 
většinové společnosti. 

ADMINISTRACE PROJEKTŮ

Na tomto místě uvádíme příklady typových projektů, kte-
rým RRA PK zajišťuje administrativní dohled. Administrace 
spočívá v průběžném dohledu nad realizací projektu, zpra-
covávání průběžných a etapových monitorovacích zpráv se 
žádostí o platbu, podávání oznámení o změnách v projektu 
či v poskytování průběžných konzultací.

Brief description:
The main objective of the project is to increase avail-
ability and quality of education for workers of schools and 
school facilities, who are interested in further education and 
acquisition of a specialised qualification of the pedagogue 
assistant. This objective will be achieved through imple-
mentation of accredited educational courses for pedagogue 
assistants. The project implementation will contribute to an 
extended offer and quality of assistance services for children 

and pupils with special educational needs in the Hradec 
Králové region and will enable an easier social integration 
of such children in the majority society through an individual 
approach applied by the pedagogue assistants during the 
educational process. 

ADMINISTRATION OF PROJECTS 

At this point there are examples of type projects for which the 
RDA PR ensures administrative supervision. The administra-
tion lies in a continuous supervision over the project imple-
mentation, in processing of continuous and stage monitoring 
reports with a request for payment, in filing of notification 
on changes in the project and in provision of continuous 
consultations. 

OPERAČNÍ PROGRAMY / OPERATIONAL PROGRAMMES

Kvalifikace asistent pedagoga      
Pedagogue assistant’s qualifications 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II 
SEVEROVÝCHOD 

Prioritní osa 1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Cyklostezka Chrudim Pardubice, část Chrudim - Medlešice

Oblast podpory:  1.2
Žadatel:  Město Chrudim
Dotace:  10 834 287,62 Kč
Doba fyzické realizace: 25.3.2009 – 31.12.2009

Stručný popis: 
Příprava a realizace projektu se odvíjela od potřeby zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu resp. snížení nehodovosti na 
úseku silnice první třídy I/37 v úseku Chrudim – Medlešice. 
Hlavním cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti na tomto 
úseku prostřednictvím oddělení motorové a nemotorové 
dopravy – vznikla stezka dlouhá 1,889 km pro cyklisty, 
bruslaře a pěší. Cílovými skupinami projektu jsou obyva-
telé měst Chrudim, Pardubice a okolních obcí, kteří vyjíž-
dějí z místa bydliště za prací, do škol nebo stezku využijí 
k aktivnímu odpočinku. Realizovaný projekt představuje první 
etapu plánované akce „Cyklostezka Chrudim – Pardubice“, 
na který by měla navazovat druhá etapa projektu a to cyklo-
stezka od hranice katastru obce Medlešice až do Pardubic.

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II 
SEVEROVÝCHOD 

Priority axis 1 Development of transport infrastructure

Cycling route Chrudim Pardubice, part Chrudim – Medlešice

Area of support: 1.2
Applicant: Town of Chrudim
Subsidy:  CZK 10,834,287.62 
Period of physical
implementation:  25 March 2009 – 31 December 2009

Brief description: 
Preparation and implementation of the project was based on 
the need to increase road traffic safety or to decrease the 
accident rate in the section of first-class road I/37 in the part 
between Chrudim and Medlešice. The main objective of the 
project was to increase safety in this section through sepa-
rating the motor and non-motor traffic – the created path for 
cyclists, roller-skaters and pedestrians is 1.889 km long. The 
project target groups are inhabitants of towns – Chrudim, 
Pardubice – and other municipalities, who leave their homes 
for work or for school, or who use the path for the purposes 
of having an active rest. The completed project means 
the first stage of the planned construction of the “Cycling 
route from Chrudim to Pardubice”, which should continue 
in the second stage of the project, i.e. a cycling route from 
Medlešice cadastral border line to Pardubice.

Zahájení provozu na stezce, zleva arciděkan Jiří Heblt, místostarosta Chrudimi 
Roman Málek a 1. náměstek hetmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek 
Start of the route operation, from the left: Jiří Heblt, archdean, Roman Málek, Chrudim 
vice-mayor, and Ing. Roman Línek, 1st vice-president of the Pardubice Region
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Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 

Modernizace a rozšíření veřejného sportovního areálu 
v Rabštejnské Lhotě 

Oblast podpory: 2.3 Rozvoj venkova
Žadatel: Obec Rabštejnská Lhota
Dotace: 7 220 062,82 Kč
Doba fyzické 
realizace: 10.10.2008 – 15.1.2010

Stručný popis: 
Cílem projektu byla modernizace a rozšíření veřejného sporto-
vního areálu s cílem vybudovat na principu multifunkčnosti 
adekvátní prostory pro volnočasové aktivity včetně zázemí. 
Hlavními uživateli projektu budou obyvatelé místní nebo 

z okolních obcí. Při realizaci projektu došlo k úpravě 
a regeneraci travnaté plochy, výstavbě univerzálního spor-
tovní plochy s umělým povrchem a osvětlením, výstavbě 
běžecké dráhy s pískovým doskočištěm, výstavbě free-style 
plochy, vybudování pískového hřiště nejen pro beachvolej-
bal, vzniklo nové dětské prolézačkové hřiště. V neposlední 
řadě byla postavena přístavba ke stávajícímu obecnímu 
úřadu, jejíž prostory budou sloužit jako posilovna, společen-
ská klubovna a dále zde vznikly prostory pro ping-pong.

Priority axis 2 Development of town and rural areas

Modernisation and extension of public sports grounds 
at Rabštejnská Lhota 

Area of support: 2.3 Rural development
Applicant: Municipality of Rabštejnská Lhota
Subsidy:  CZK 7,220,062.82
Period of physical 
implementation: 10 October 2008 – 15 January 2010

Brief description: 
The project objective was modernisation and extension 
of the public sports grounds including background facilities 
with the aim to build up adequate premises for free time 
activities on the multi-functioning principle. The local inhabit-
ants or people from surrounding villages will be the main 
project users. In the course of the project implementation, 

the grass-covered surface was altered and regenerated, 
versatile sports grounds with artificial surface was built up, 
a running track and a sand landing pit were constructed, 
a free-style area and sand playground not only for beach 
volleyball were built. A new climbing frame playground for 
children was created. Last but not least, an annex to the 
current municipal office was built, the premises of which will 
serve as a fitness centre, meeting clubroom, and there are 
also premises for table tennis.

OPERAČNÍ PROGRAMY / OPERATIONAL PROGRAMMES

Multifunkční hřiště po realizaci projektu    
Multi-functional playground after the project implementation

Multifunkční hřiště před realizací projektu   
Multi-functional playground before the project implementation
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Prioritní osa 3 Cestovní ruch

Českomoravské pomezí hraje všemi barvami – propagační 
a koordinační kampaň turistické oblasti

Oblast podpory:  Oblasti podpory 3.2 Marketingové 
 a koordinační aktivity v cestovním ruchu
Žadatel:  Českomoravské pomezí
Dotace:  3 664 844,45 Kč
Doba fyzické 
realizace: 1.9.2008 – 1.9.2010

Stručný popis: 
Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti turistické 
oblasti Českomoravské pomezí, potažmo Pardubického 
kraje na trhu cestovního ruchu a zvýšení přínosů plynoucím 
subjektům na území turistické oblasti na území Pardubického 
kraje a NUTS II Severovýchod z rozvoje cestovního ruchu. 
Specifickými cíly projektu je propagace nabídky atraktivit 
a služeb turistické oblasti, zvýšení informovanosti návštěv-
níků o nabídce území turistické oblasti Českomoravské 
pomezí v oblasti cestovního ruchu a s tím související zvýšení 
návštěvnosti (prodloužení pobytu, zvýšení objemu využíva-
ných služeb, zvýšení spokojenosti a výdajů za služby během 
pobytu, zvýšení opakovaného počtu návštěv a ústně předá-
vané pozitivní informace o turistické oblasti), zlepšení image 
Pardubického kraje v oblasti cestovního ruchu v návaznosti 
na zlepšení image turistické oblasti Českomoravské pomezí 
a dále zvýšení dostupnosti informací o turistické oblasti pro 
turistická informační centra, pro zástupce médií i zprostřed-
kovatelů služeb (cestovních kanceláří a agentur). 

Priority axis 3 Tourism

Bohemian-Moravian border country in all the colours of the 
rainbow – promotion and coordination campaign of the tour-
ist region

Area of support: Areas of support 3.2 Marketing 
  and coordinating activities in tourism
Applicant:  Bohemian-Moravian border country
Subsidy:   CZK 3,664,844.45
Period of physical 
implementation: 1 September 2008 – 1 September 2010 

Brief description: 
The project objective is to increase the competitiveness of 
the tourist area known as the Bohemian-Moravian border 
country, and consequently also of the Pardubice Region, on 
the tourism market and to increase the benefits resulting for 
the entities in the territory of this tourist area, the Pardubice 
Region and region NUTS II North-East from development of 
tourism. Specific objectives within the project include promo-
tion of the offered attractive items and services provided 
in the tourist area, an increase in the visitors’ information 
level about what the tourist area of the Bohemian-Moravian 
border country may offer in the field of tourism, and con-
sequently an increase in the visiting rate (extended stays, 
increase in the volume of services used, increase in sat-
isfaction and expenses for services used during the stay, 
increase in the number of repeated visits, and orally provided 
positive information about the tourist area), improvement of 
the Pardubice Region image in the field of tourism in rela-
tion to improvement of the image of the tourist area named 
Bohemian-Moravian border country and also improvement of 
availability of information about the tourist area for the tourist 
information centres, for representatives of media as well as 
service mediators (travel agencies and tour operators). 

VZ_navrh_UPR.indd   47VZ_navrh_UPR.indd   47 4/15/10   8:41 AM4/15/10   8:41 AM



48Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2009

SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 

Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při pláno-
vání a realizaci programů v podmínkách Pardubického kraje

Oblast podpory: 3.3
Žadatel: Pardubický kraj
Dotace:  18 491 312,- Kč
Doba fyzické 
realizace: 1.1.2005 – 30.9.2007

Stručný popis: 
RRA PK se jako partner podílela na realizaci projektu 
Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plá-
nování a realizaci programů v podmínkách Pardubického 
kraje. V rámci čtyř etap tohoto projektu došlo ke vzdělávání 
odborné veřejnosti, zástupců státní správy a podnikatel-
ských subjektů v problematice plánování a realizace pro-
jektů spolufinancovaných z evropských fondů. Projekt byl 
zaměřen na poradenství v oblasti čerpání dotačních titulů z 
prostředků EU, byla vytvořena databáze projektových zámě-
rů a webové stránky. Organizovány byly stáže, regionální 
konference a kulaté stoly. V rámci projektu byly zpracovány 
analýzy absorpční kapacity u municipalit, neziskového a 
podnikatelského sektoru. V neposlední řadě byly vytvořeny 
propagační tiskoviny ve formě publikace o již realizovaných 
projektech spolufinancovaných evropskými fondy, a dále pla-
kátů a letáků. V současné době je projekt již ukončen, běží 
jeho udržitelnost, která spočívá v aktualizaci vytvořeného 
webového portálu www.rozvoj-pk.cz.

JOINT REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME 

Strengthening the capacity of local and regional authorities 
while planning and implementing programmes in the condi-
tions of the Pardubice Region 

Area of support: 3.3
Applicant: Pardubice Region
Subsidy:   CZK 18,491,312.00
Period of physical 
implementation:  1 January 2005 – 30 September 2007

Brief description: 
As a partner, the RDA PR participated in implementation of 
the project called “Strengthening the capacity of local and 
regional authorities while planning and implementing pro-
grammes in the conditions of the Pardubice Region”. Within 
the four stages of this project, the expert public, representa-
tives of public administration and entrepreneurial entities 
were educated in the problems of planning and implement-
ing projects co-financed from the European funds. The 
project was focused on the consulting activities in the field of 
subsidy titles from the EU resources, a database of project 
intentions and a website were created. Study visits, regional 
conferences and “round tables” were organised. Absorption 
capacities of municipalities, non-profit and entrepreneurial 
sectors were analysed within the project. Last but not least, 
promotion materials in the form of publications and also 
posters and leaflets were created about the projects already 
implemented and co-financed from the European funds. The 
project is terminated now, its sustainability is currently in 
progress, which lies in updating the created web portal www.
rozvoj-pk.cz.

OPERAČNÍ PROGRAMY / OPERATIONAL PROGRAMMES
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Regionální informační servis         

RIS je informačním nástrojem pro podporu tvorby koncepce 
a realizace regionálního rozvoje ČR. Regionálně i centrálně 
zajišťovaná data a informace jsou určena pro potřeby cent-
rálních orgánů (ministerstev), krajských úřadů, samosprávy, 
podnikatelské sféry a také široké veřejnosti. Tyto informace 
jsou zveřejněny prostřednictvím portálu www.risy.cz. Sběr 
regionálních dat na území Pardubického kraje je zajišťován 
RRA PK. 

Webové stránky – Dotace na památky

Pro Pardubický kraj vytvořila RRA PK webovou prezen-
taci dostupnou na www.dotace-na-pamatky.cz nazvanou 
„Pardubický kraj – možnosti dotací na památky“, která je 
zaměřena na oblast památek a památkové péče. Cílem této 
prezentace je informovat nejen vlastníky památek o novin-
kách v oblasti památkové péče, poskytovat ucelený přehled 
o možnostech získání finančních dotací z České republiky 
i ze zahraničí.

Mezinárodní veletrh investic, financí, realit a technologií pro 
města a obce

URBIS INVEST 2009
Datum: 21. – 25. 4. 2009
Místo: Brno, Česká republika

Mezinárodní veletrh URBIS INVEST 2009 představil ucele-
nou nabídku investičních příležitostí napříč všemi regiony 
České republiky. Byly zde prezentovány komerční nemo-
vitosti pro investiční záměry, které představily soukromé 
společnosti i zástupci municipalit – starostové, pracovníci 
regionálního rozvoje, územního plánování, ministerstev 
a krajů z celé ČR, ale i dalších evropských zemí. Veletrh 

Regional information service          

RIS is in information tool to support creation of the concep-
tion and implementation of the regional development in the 
Czech Republic. The data and information from regional as 
well as central sources is intended for the needs of central 
authorities (ministries), regional authorities, self-government, 
entrepreneurial sphere and also general public. This infor-
mation is published through the portal www.risy.cz. The RDA 
PR ensures collection of the regional data in the Pardubice 
Region. 

Web pages – Subsidies for monuments

The RDA PR created a web presentation for the Pardubice 
Region; the presentation is accessible at www.dotace-na-
pamatky.cz, its name is “Pardubice Region – possibilities 
of subsidies for monuments”, and is focused on the field of 
monuments and care for them. The presentation aims not 
only at informing the monument owners about news in the 
field of care for monuments but also at providing a compre-
hensive overview of the possibilities of obtaining financial 
subsidies from the Czech Republic and from abroad. 

International trade fair of investments, finances, real estate 
and technologies for towns and villages

URBIS INVEST 2009
Date: 21 – 25 April 2009
Place: Brno, Czech Republic

URBIS INVEST 2009 is an international trade fair that intro-
duced a comprehensive offer of investment opportunities 
through all regions of the Czech Republic. Commercial 
real estate properties for investment plans were presented 
here by private companies as well as by representatives 
of municipalities – mayors, workers from regional develo-
pment, territorial planning, ministries and regions from the 
whole territory of the Czech Republic, but also from other 
European countries. The trade fair URBIS INVEST 2009 
and the International Building Trade Fair 2009, which was 
held in the same period, were visited by 80,548 visitors from 

SLUŽBY INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU / 
SERVICES OF INFORMATIVE CHARACTER
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URBIS INVEST 2009 spolu s Mezinárodním stavebním vele-
trhem 2009 konaným ve stejném termínu navštívilo 80 548 
návštěvníků ze 44 zemí. Celkový počet vystavujících firem 
byl 1 301 z 21 zemí.

Výstavní stánek Pardubického kraje spolu se zástupcem 
RRA PK sdíleli zástupci měst Chrudimi a Pardubic, kteří zde 
prezentovali aktuální projekty a informace pro developery 
a investory v oblasti průmyslových zón a nevyužitých areálů 
a budov (tzv. brownfields) v Pardubickém kraji. Zájemci dis-
kutovali s přítomnými pracovníky o rozvojových plánech jed-
notlivých měst a získali tak důležité informace a kontakty pro 
další svoje podnikání. Propagace byla podpořena formou 
vystavených bannerů s technickými parametry průmyslo-
vých zón a distribucí informačních materiálů.

Asociace inovačního podnikání ČR

RRA PK je pověřena krajským zastoupením Asociace ino-
vačního podnikání ČR (AIP ČR) na území Pardubického 
kraje. Vznikl odborný tým k inovačnímu podnikání 
v Pardubickém kraji, který mj. propaguje databázi inovačního 
potenciálu „Technologický profil ČR“ na území Pardubického 
kraje. 

44 countries. The total number of exhibiting companies was 
1,301 from 21 countries.

The exhibition stand of the Pardubice Region was shared 
together with the RDA PR representative by representatives 
of the towns of Chrudim and Pardubice. They presented 
current projects and information for developers and inves-
tors in the field of industrial zones and unused grounds 
and buildings (the so-called brownfields) in the Pardubice 
Region. The interested parties discussed development plans 
of individual towns with the present workers and obtained 
important information and contacts for their own business 
activities this way. The promotion was supported in the form 
of exhibited banners with technical parameters of industrial 
zones and through distribution of information materials.

Association of Innovative Entrepreneurship CR

The RDA PR is authorised to represent the Association 
of Innovative Entrepreneurship CR (AIE CR) on a regional 
basis in the territory of the Pardubice Region. An expert team 
for innovation entrepreneurship in the Pardubice Region, 
which promotes – among other things – the innovation 
potential database named “Technological Profile of the CR” 
in the territory of the Pardubice Region, was created. 

SLUŽBY INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU / 
SERVICES OF INFORMATIVE CHARACTER
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Spolupráce s dalšími agenturami a organizacemi

RRA PK je členem České asociace rozvojových agentur 
(ČARA), účastní se jednání ČARA a konferencí pořádaných 
ČARA.

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 nemovitostí 
v Pardubickém kraji a při organizaci vzdělávacích akcí.

RRA PK spolupracuje s Destinační společností Východní 
Čechy.

RRA PK spolupracuje s Krajským informačním střediskem 
pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje.

RRA PK je partnerem Celostátní sítě pro venkov - Pardubický 
kraj.

RRA PK spolupracuje s Agenturou regionálného rozvoja 
v Prešově (Slovensko), s vládním krajem Tübingen a okre-
sem Reutlingen (Německo)

RRA PK spolupracuje se zřizovanými organizacemi 
Pardubického kraje v oblasti školství, se zřizovanými orga-
nizacemi Pardubického kraje v oblasti dopravy, a dále se 
zřizovanými organizacemi Pardubického kraje v oblasti kul-
tury, zřizovanými a zakládanými organizacemi Pardubického 
kraje v oblasti zdravotnictví a se zřizovanými organizacemi 
Pardubického kraje v oblasti sociálních služeb. 

Cooperation with Other Agencies and Organisations

The RDA PR is a member of the Czech Association 
of Development Agencies (CADA), takes part in CADA mee-
tings and conferences organised by CADA.

The RDA PR cooperates with Czechinvest, the Agency for 
support of business activities and investments, through its 
regional office in Pardubice. This cooperation lies in updating 
and completing the database providing a list of business real 
estate in the Pardubice Region and in organising educational 
events.

The RDA PR cooperates with Destinační společností 
Východní Čechy.

The RDA PR cooperates with the Regional Information 
Centre for Development of Agriculture and Rural Areas 
of the Pardubice Region. 

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

The RDA PR cooperates with the Regional Development 
Agency in Prešov (Slovakia), with the government region 
of Tübingen and district of Reutlingen (Germany).

The RDA PR cooperates with organisations founded by the 
Pardubice Region in the field of the school system, with 
organisations founded by the Pardubice Region in the field 
of transport and also with organisations founded by the 
Pardubice Region in the field of culture, with organisations 
founded and established by the Pardubice Region in the 
field of health care, and with organisations founded by the 
Pardubice Region in the field of social services. 
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