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ÚVODNÍ SLOVO / INTRODUCTORY WORD
VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ,

DEAR LADIES AND GENTLEMEN,

právě jste začali listovat výroční zprá-
vou Regionální rozvojové agentury 
Pardubického kraje (RRA PK), tento-
krát za rok 2013. V tomto roce RRA PK 
navázala na své předchozí aktivity, které 
vyplývají ze zaměření činnosti agentury, 
z jejích smluvních závazků a z celkové 
filozofie podpory regionálního rozvoje 
na území Pardubického kraje.

RRA PK působí v pardubickém regionu již 14 let. I tentokrát bych 
rád představil nejdůležitější aktivity, kterým se RRA PK v roce 
2013 věnovala. Mezi nejvýznamnější činnosti v uplynulém roce 
bezesporu  patřila realizace dlouhodobých projektů. Jedním  
z nich je nadnárodní síť Enterprise Europe Network (EEN), pro-
střednictvím které RRA PK nabízí poradenství malým a středním 
podnikům, zejména z Pardubického kraje, ale také z celé České 
republiky či dalších států Evropské Unie. 

V roce 2013 byla zahájena realizace projektu „Chodím do práce 
v  Pardubickém kraji“ podpořeného z  Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je navázá-
ní inovativní spolupráce institucí počátečního vzdělávání s akté-
ry na trhu práce v Pardubickém kraji. Realizace projektu spočívá 
v podpoře a v individuální profesní přípravě žáků s aktivní účastí 
zaměstnavatelů na odborném vzdělávání. Prostřednictvím pro-
jektu se zvýší sociálně-právní znalosti a schopnosti žáků. Cílem 
projektu je mimo jiné také zmírnění odlivu kvalifikované pracov-
ní síly z území Pardubického kraje.
 
RRA PK se dále zabývá projekty zaměřenými na ekologickou 
osvětu, v rámci kterých se soustředí především na propagaci 
třídění odpadů, zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení 
a na ekologické chování občanů Pardubického kraje obecně. 
RRA PK je již devátým rokem společně s  Pardubickým krajem 
a s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM realizátorem 
krajské komunikační kampaně na podporu třídění odpadů  
v Pardubickém kraji. Projekt byl díky zapojení dalších kolektiv-
ních systémů (ASEKOL a ELEKTROWIN) obohacen o téma zpět-
ného odběru elektrozařízení.

You have just started to flip through the Annual Report on the 
Activities of the Regional Development Agency of the Pardubice 
Region (hereafter referred to as RDA PR), for the year 2013. This 
year the RDPR built on its previous activities, which result from 
activities that the agency specializes in, its contract liabilities and 
the overall philosophy of regional development support within 
the  Pardubice Region.

The RDA PR has already been operating in the Pardubice Region 
for fourteen years.  I would like to introduce the main activities 
that the RDA PR worked on in 2013. Among the most important 
activities of the RDA PR last year was, without doubt, the imple-
mentation of long-term projects.  Ever-present in the sphere  
of these projects is the multinational project Enterprise Europe 
Network (EEN) through which RDA PR offers consultancy ser-
vices to small and medium sized enterprises, primarily from the 
Pardubice Region but also from the whole of the Czech Republic 
and other member states of the European Union.

In 2013 the project ‘I Keep On Working in the Pardubice 
Region’, funded from the Operational Programme Education for 
Competitiveness, commenced. The aim of this project is to form 
an innovative cooperation between institutions of education 
and market agents in the Pardubice Region. The implementa-
tion of the project brings support and individual professional 
preparation for school-aged pupils, with the employers becom-
ing active participants in professional education.  Due to this 
project, pupils will increase their social-legal knowledge and 
competence. Among other things, the aim of the project is also 
to eliminate the drain of qualified work force members from the 
Pardubice Region. 

The RDA PR also engages in projects aimed at environmen-
tal awareness, in which it concentrates mainly on promoting 
waste separation, disposing of old electronic devices in an 
environmentally-friendly manner and in the general, progressive 
ecologically advantageous behaviour of the Pardubice Region 
citizens. The RDA PR, together with the Pardubice Region and 
the authorized packaging company EKO-KOM, has, for the ninth 
consecutive year, been the implementer of a regional commu-
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V roce 2013 byl realizován a dokončen projekt „Partnerského 
projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje  
v oblasti ekologie a  odpadového hospodářství“ podpořeného 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Tento projekt RRA PK realizovala ve spolupráci s partnery, kte-
rými byly Občanské sdružení Altus, Pardubický kraj a společ-
nost EKO-KOM. Projekt byl prostřednictvím různorodých aktivit 
zaměřen na osvětu účastníků dalšího vzdělávání z Pardubického 
kraje v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, nakládání  
s odpady či udržitelného rozvoje.

Od roku 2008 poskytovala RRA PK asistenci pilotním projek-
tům na území Pardubického kraje v rámci projektu „Posílení 
absorpční a administrativní kapacity“ (PAAK). Snahou projektu 
bylo vytvořit intenzivní a efektivní spolupráci mezi žadatelem  
o dotaci a poskytovatelem asistence při tvorbě žádosti a násled-
ně při realizaci projektu podpořeného z Regionálního operační-
ho programu NUTS II Severovýchod.

Zpracování projektových žádostí a administrace projektů v reali-
zaci tvoří významnou část pracovní činnosti konzultantů RRA PK.  
V roce 2013 bylo zpracováno 52 žádostí do čtyř operačních progra-
mů – Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, 
Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaného operačního 
programu.

RRA PK se věnuje poskytování poradenství a podpory v oblasti 
strategického plánování, čerpání evropských dotací a dalších 
aktivit majících vazbu na rozvoj našeho regionu, a to svým čle-
nům a dalším městům a obcím Pardubického kraje, neziskovým 
organizacím i podnikatelským subjektům.

Děkuji tímto všem zaměstnancům Regionální rozvojové agentu-
ry Pardubického kraje, jejím členům i členům statutárních orgá-
nů za profesionální nasazení při naplňování aktivit přispívajících 
k všestrannému rozvoji Pardubického kraje. 

Ing. Zdenek Křišťál
předseda výkonné rady RRA PK

nication campaign which should support waste separation in 
the Pardubice Region. ASEKOL and ELEKORWIN also began to 
participate in this environmentally-friendly manner of recycling 
electronic devices project.  

In 2013, the project ‘Partner Project for Further Education of 
the Pardubice Region Citizens in the Sphere of Ecology and 
Waste Management’, funded from the Operational Programme 
Education for Competitiveness, was implemented and com-
pleted. This project has been implemented by the RDA PR in 
cooperation with its partners – the civic association, Altus, the 
Regional Authority of the Pardubice Region and the private cor-
poration, EKO-KOM. The project aims, through various activities, 
to educate participants from the Pardubice Region in the sphere 
of ecology, environmental protection, waste management and 
sustainable development. 
 
Since 2008, the RDA PR provides assistance for pilot projects in 
the Pardubice Region within the ‘Strengthening the Absorption 
and Administrative Capacity’ project, (hereafter referred to as the 
SAAC). Its aim is to increase the ability of applicants and recipi-
ents to prepare and successfully implement projects co-financed 
by European funds within the Regional Operational Programme 
NUTS II North-East. 

Writing project applications, and administration of the proj-
ects implementation, is one of the pivotal activities of RDA PR 
employees. In 2013, 52 applications were submitted within four 
Operational Programmes - Regional Operational Programme 
NUTS II Northeast, Operation Programme Environment, Human 
Resources and Employment Operational Programme, and 
Integrated Operational Programme. 

RDA PR continues in providing consultancy and assistance to 
its members, but also to other towns and municipalities in the 
Pardubice Region, and non–profit organizations and enterprises 
in the sphere of strategic planning, European fund accession 
and other activities which are connected to the development of 
our region. I would like to offer my thanks in this way to all RDA 
PR employees, its members, and members of authorised bodies, 
for their professional work and help with fulfilling the activities 
which contribute to the development of the Pardubice Region. 

Ing. Zdenek Křišťál
Chairman of the RDA PR Executive Board
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE / IDENTIFICATION DATA

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

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

Statutárním orgánem je sedmičlenná výkonná rada, která řídí 
prostřednictvím ředitele činnost RRA PK v období mezi valnými 
hromadami. Výkonná rada rozhoduje o všech záležitostech RRA 
PK, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami 
RRA PK vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady 
nebo jiného orgánu RRA PK. Kontrolním orgánem RRA PK  
je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti výkonné rady 
a uskutečňování činnosti RRA PK.

Název / Name: 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
/ Regional Development Agency of the Pardubice Region
Právní forma / Legal form: Zájmové sdružení právnických osob / Interest association of legal entities
Sídlo / Registered office: náměstí Republiky 12, 530 21 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 registered as a legal entity administered by the Regional 
Authority of the Pardubice Region. The RDA PR was established in 
1999 as a non-governmental, non-political and independent asso-
ciation of legal entities, whose task is to support the overall devel-
opment of the Pardubice Region. In order to achieve this goal, the 
RDA PR closely cooperates with the public administration of the 
region, especially with the local governing bodies of towns and 
villages. The task of the RDA PR is to represent the interests of local 
administrations in regional institutions, to coordinate problems 
related to the development of towns and villages and to cooper-
ate with central state authorities and regional administrations. The 
largest towns in the Pardubice Region, ORLICE - the association 
of town and villages - and Regional Economic Chamber of the 
Pardubice Region were the founding members. 

The Annual 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 Executive Board, consisting of seven members, which con-
trols 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 
for discussion at the Annual 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.   The 
Supervisory Board is an inspection body of the RDA PR, supervis-
ing the performance of the Executive Board’s competences and 
performance in relation to the RDA PR’s activities.
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VIZE / VISION
HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI, VIZE A POSLÁNÍ 

MAIN SPHERE OF ACTIVITIES, VISION AND MISSION 

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

Poslání
RRA PK podporuje rozvoj Pardubického kraje a poskytuje pod-
poru a poradenství členům a dalším subjektům v oblasti strate-
gického plánování, dotačních titulů a jiných oblastí, které mají 
vazbu na regionální rozvoj.

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

Pardubického kraje;
• podílení se na vytváření podnikatelského klimatu 

Pardubického kraje, podporování podnikatelských aktivit, 
prosazování, ochrana a obhajoba potřeb podnikatelských 
subjektů se sídlem v regionu;

• poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordinaci 
hospodářského, sociálního a  kulturního rozvoje kraje, zlep-
šování životního prostředí a dosažení stability demokracie, 
zákonnosti, zajištění lidských práv a ochrany menšin v souladu 
s dlouhodobou strategií Pardubického kraje;

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

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

• podílení se na rozvoji a posilování dopravní politiky a doprav-
ních sítí Pardubického kraje úzkou spoluprací se státními, kraj-
skými a podnikatelskými subjekty a s Univerzitou Pardubice;

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

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

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

Main sphere of activities
• Coordination, promotion and defence of the best interests of 

the Pardubice Region’s policy;
• Participation in creating an enterprising climate within the 

Pardubice Region, support for business activities, assertion 
and protection of the needs of enterprise entities which reside 
in the region; 

• Provision of comprehensive services for support and coordi-
nation of the economic, social and cultural development of 
the region. Improvement in the environment and achieving 
stability in democracy, legality, human rights and the protec-
tion of minorities in accordance with the long-term strategy of 
the Pardubice Region;

• Close cooperation on regional development with the Regional 
Economic Chamber of the Pardubice Region, public servi-
ce departments, regional and business entities and the 
University of Pardubice, especially the Faculty of Economics 
and Administration; 

• Participation in strategic  regional development and selected 
regional projects, and fulfilling programmes in the Pardubice 
Region’s development;

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

• Acquisition and use of domestic and foreign financial resour-
ces for regional development in cooperation with the other 
regional agencies of the Czech Republic, participation in 
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• zajišťování propagace kraje jako přitažlivé turistické destinace 
v tuzemsku i v  zahraničí a  působení na rozvoj cestovního 
ruchu;

• zajišťování zpracování programových dokumentů včetně 
návrhu konkrétních projektů za kraj v  rámci administrace 
strukturálních fondů EU, případně podobných investičních 
programů vhodných pro region;

• organizace odborných akcí, přednášek a seminářů, členství  
a aktivní účast v mezinárodních organizacích;

• konzultace, poradenství, řešitelská a expertní činnost, osvěto-
vé aktivity a informační servis v médiích a na internetu;

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

na území Pardubického kraje.

complex tasks of regional development in the Czech Republic 
according to the European Union;

• Promotion of the region as an attractive tourist destination 
within this country, as well as abroad, and activities affecting 
developments in this sphere;

• Preparation and administration of programme documents 
including proposals for particular projects on behalf of the 
region within the administration of EU structural funds, or any 
similar investment programmes suitable for the region;

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

• Consultation and advisory activities, research and expert acti-
vities, public enlightenment and information services in the 
media and on the Internet;

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

tion into the Pardubice Region. 

Tým RRA PK, horní řada zleva: Ing. Veronika Šimková, Mgr. Petra Srdínková, Mgr. Jana Pašťalková, Lukáš Blažek, Petra Smuts, Ing. Jarmila Krejčí
Dolní řada zleva: Mgr. Klára Štefančová, Ing. Kateřina Drahovzalová, Ing. Blanka Kuřová, Richard Červenka 
The RDA PR team, from left upper row:  Veronika Šimková, Petra Srdínková, Jana Pašťalková, Lukáš Blažek, Petra Smuts, Jarmila Krejčí
from left lower row: Klára Štefančová, Kateřina Drahovzalová, Blanka Kuřová, Richard Červenka 
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY / AUTHORISED BODIES
Valná hromada
Nejvyšším orgánem RRA PK je valná hromada, která rozhoduje  
o koncepci činnosti RRA PK, o změně stanov a dalších činnos-
tech, které patří do působnosti valné hromady. Valná hromada 
volí členy výkonné a dozorčí rady, dále schvaluje účetní uzávěr-
ku, finanční plán a plán činnosti na běžný rok. Valná hromada je 
svolávána jednou za rok a členy valné hromady jsou:

Město Česká Třebová 
Town of Česká Třebová

Město 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 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 Annual General Meeting, which decides on the concep-
tion of 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 Annual General Meeting elects members of the 
Executive Board and the Supervisory Board, and also approves 
financial statements, a financial plan and a plan of activities for 
the current year. The Annual General Meeting occurs once a year 
and its members are:
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Město Svitavy
Town of Svitavy 

Město Pardubice 
Town of Pardubice

Město Chrudim
Town of Chrudim

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 rozhoduje o všech záležitos-
tech RRA PK, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo sta-
novami RRA PK vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí 

rady nebo jinému orgánu RRA PK.

Executive board
The Executive Board consists of seven members and controls 
RDA PR activities through the agency’s Director in the period 
between Annual General Meetings, and is the authorised body. 
The Executive Board decides on all matters of the RDA PR which 
are not reserved for the Annual 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.

Ing. Zdenek Křišťál
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. Pavel Šotola
Člen výkonné rady
Member of the Executive 
Board

Roman Málek, MBA
Člen výkonné rady
Member of the Executive 
Board

Mgr. Petr Řezníček
Člen výkonné rady
Member of the Executive 
Board

Ing. Jiří Rozinek
Člen výkonné rady
Member of the Executive 
Board

Mgr. David Šimek
2. místopředseda výkonné rady
2nd vice-chairman of the Executive Board

Jednání výkonné rady
Meeting of the Executive Board

do 2013
till 2013

od 2013
from 2013
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY / AUTHORISED BODIES
Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem RRA PK, dohlíží na výkon 
působnosti výkonné rady a na uskutečňování činností RRA PK. 
Náplní činnosti dozorčí rady je především kontrola dodržování 
obecně závazných právních předpisů, stanov RRA PK a usnesení 
valné hromady, dále přezkoumává účetní uzávěrky a předkládá 

výkonné radě svá vyjádření, doporučení a návrhy.

Supervisory board
The Supervisory Board is an inspection body of the RDA PR, which 
supervises the performance of the Executive Board and the RDA 
PR’s activities. The activities carried out by the Supervisory Board 
include, above all, checking compliance with generally binding 
legal regulations, RDA PR Articles of Association, and resolutions 
of the Annual General Meeting. Furthermore the Supervisory 
Board reviews financial statements and submits its opinions, 
recommendations and proposals to the Executive Board. 

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

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

Jaroslav Martinů
Člen dozorčí rady
Member of the supervisory board
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Červenka Richard
Ředitel / Director

Blažek Lukáš

Pašťalková Jana, Mgr.

Krejčí Jarmila, Ing.

Smuts Petra

Kuřová Blanka, Ing.

Štefančová Klára, Mgr.Srdínková Petra, Mgr. 
(od 1. 7. 2013)

Drahovzalová 
Kateřina, Ing. 
(od 30. 9. 2013)

van Leeuwen 
Monika, Mgr. 
(do 31. 1. 2013) 

Šimková Veronika, Ing.
Zástupce ředitele / Deputy of director

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

The working team of RDA PR is made-up of young specialized 
consultants with a variation of educational and experience 
backgrounds. The RDA PR offers expertise and high quality 
work, professionalism and specialised erudition through its 
employees.  

Konzultanti / Consultants:
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CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES
Systém řízení jakosti ISO 9001:2009
RRA PK je držitelem certifikátu Systému řízení jakosti dle normy 
ČSN EN ISO 9001:2009 v oblasti Poskytování informačních služeb 
pro organizace a instituce veřejného a soukromého sektoru, 
odborných služeb při řešení problémů rozvoje kraje a jeho 
koncepčního rozvoje. V  prosinci 2013 proběhl dozorový audit 
Systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, který je 
platný do 4. 12. 2015.

Systém projektového řízení organizace ISO 10006:2003
V  prosinci roku 2012 byla RRA PK certifikovaná Systémem pro-
jektového řízení organizace ISO 10006:2003 pro poskytování 
poradenských a informačních služeb pro organizace a instituce 
veřejného a soukromého sektoru, odborných služeb při řešení 
problémů rozvoje kraje a jeho koncepčního rozvoje. Platnost 
certifikace je do 28. 12. 2015.

Ekologická firma
RRA PK získala v  roce 2013 certifikát ECO – ekologická firma, 
který jí byl udělen ze strany kolektivního systému ASEKOL. Tímto 
certifikátem RRA PK navázala na projekt Zelená firma, do kterého 

Quality Management System ISO 9001:2009
The RDA PR holds the quality management system certificate, 
according to CSN EN ISO 9001:2009, in the field of provision for 
information services to organisations and institutions from the 
public, as well as private, sectors and professional services in 
dealing with problems in the development of the region and 
its conceptual development. In December 2013, recertification 
of Quality Management System CSN EN ISO 9001:2009 was 
successfully carried out and the validity of ISO 9001:2000  was 
extended until 4. 12. 2015, due to a successful recertification 
audit.

Quality Management System - Quality Management in 
Projects ISO 10006:2003
In December 2012 RDA PR was certified in Quality Management 
System in Projects ISO 10006:2003 in the field of provision for 
information services to organisations and institutions from the 
public as well as private sectors, professional services in deal-
ing with problems in the development of the region and its 
conceptual development. The validity of the certificate is until 
28. 12. 2015.  
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byla zapojena v předchozích letech. Společnost ASEKOL umož-
nila zaměstnancům RRA PK pohodlně odevzdávat vysloužilé 
elektrospotřebiče do sběrného boxu umístěného přímo v interi-
éru pracoviště. RRA PK tímto opatřením přispívá k zodpovědné-
mu přístupu k životnímu prostředí, zpětnému odběru výrobků  
a třídění odpadů.

Sbírej-toner.cz
Do ekologicko - charitativního projektu Sbírej-toner.cz je RRA 
PK zapojena od roku 2009. Tímto projektem, jehož organizaci 
převzalo v roce 2012 občanské sdružení AKTIPO, podporuje RRA 
PK denní stacionář Slunečnice v Pardubicích. Stěžejní náplní pro-
jektu je sběr prázdných tiskových kazet – tonerových a inkous-
tových, které jsou určeny k  renovaci. V  České republice jich za 
rok skončí na skládkách zhruba 3 400 tun. Jejich odebráním do 
speciálního sběrného boxu a následnou renovací se šetří životní 
prostředí. Za hodnotu tonerů určených k  renovaci poskytne 
zpracovatelská firma peněžitý dar 7 vybraným zařízením pro 
mentálně postižené v celé České republice.

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

Ecological Firm 
RDA PR was, in 2013, awarded the certificate ECO – ecological 
firm, which was given by the collective system ASEKOL. By this 
certificate RDA PR proceeded with the Green Firm project, in 
which RDA PR took part in previous years. ASEKOL provided 
RDA PR employees with a chance to comfortably dispose of 
superfluous electrical appliances within their workplace by 
installing a collection box there. RDA PR, by this, contributes to 
a responsible attitude to the environment, waste collection and 
waste separation. 

Collect-toner.cz 
The RDA PR has become engaged in the ecological and charita-
ble project ‘Collect-toner.cz’ since 2009. In 2012, the civic organi-
zation AKIPTO took over the organization of this project. RDA PR, 
through this project, supports the day-care home, Slunečnice 
(Sunflower), in Pardubice.  The main idea of the project is to 
collect empty printing toner and ink cartridges, which are then 
recycled. Approximately 3,400 tons of such cartridges a year are 
deposited in landfills. If they are put into a special collection box 
and subsequently recycled, the environment is protected. The 
processing company provides 7 selected facilities for mentally 
handicapped patients in the Czech Republic, making a financial 
donation in exchange for the toners being recycled.  

Ekolamp
Last year RDA PR joined the project EKOLAMP by placing a sepa-
ration bin in its headquarters. EKOLAMP offers partnership to 
anyone – citizens, companies, municipalities and public institu-
tions so that thay can dispose of their used light bulbs and lamps 
for free and through the collective system network EKOLAMP 
these lamps and light bulbs will be recycled. 
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OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / FIELDS OF RDA PR ACTIVITIES 
OBLASTI PŮSOBENÍ RRA PK 

FIELDS OF RDA PR OPERATIONS

Odbor strategického rozvoje kraje
Oblast rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
• poradenství a poskytování informací v oblasti regionálního 

rozvoje;
• spolupráce v oblasti nabídky investičních příležitostí a hledání 

investorů pro území Pardubického kraje;
• příprava a zpracování dokumentace pro podávání žádostí 

k financování a administraci projektů v rámci fondů EU pro 
období 2007 – 2013 (ROP NUTS II SV, OP ŽP);

• partnerství v projektech;
• prezentace a propagace Pardubického kraje v oblasti cestov-

ního ruchu;
• příprava a realizace propagačních publikací a tiskovin;
• spolupráce na  mezinárodních projektech s partner-

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

Oblast životního prostředí a zemědělství
• spolupráce prostřednictvím Regionálního odpadového centra 

Pardubického kraje;
• spolupráce v  rámci projektu Ekologické vzdělávání občanů 

Pardubického kraje (OP VK);
• mapování projektových záměrů v oblasti životního prostředí
• příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí  

k financování v rámci fondů EU pro období 2007 – 2013, 
zejména do Operačního programu Životní prostředí a Zelená 
úsporám;

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

• školení pracovníků Odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Pardubického kraje.

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

o financování v rámci fondů EU pro období 2007 - 2013, 
Regionální operační program NUTS II Severovýchod.

Department of Development, European funds, Tourism and 
Sport
• consulting services and provision of information in the area of 

regional development; 
• cooperation in the sphere of investment opportunities and 

search for investors in the Pardubice Region; 
• preparation and document administration for submitting 

applications for financing of, and administrative work on, EU 
funded projects for the period 2007– 2013(ROP NUTS II NE, 
OP E);

• presentation and promotion of the Pardubice Region in the 
field of tourism; 

• preparation and production of printed promotional docu-
ments and leaflets;

• cooperation on international projects with partner regions 
of the Pardubice Region – governmental region of Tübingen 
and district of Reutlingen (Germany), Prešov self-govern-
ment region (Slovakia), Region Centre (France), Lower Silesian 
Voivodship (Poland), Abruzzo (Italy).

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

Centre of the Pardubice Region;
• cooperation within the Education of the Pardubice Region 

Citizens in the Sphere of Ecology (OP EC) project;
• mapping of project intentions in the field of the environment,
• preparation and processing of documentation for submitting 

applications for EU funding for the period 2007–2013, espe-
cially for the Operation Programme Environment and Green 
for Energy Conservation;

• implementation of the project, ‘Intensification of separate col-
lection and use of communal waste, including the packaging 
component, in the Pardubice Region and its sub-projects’;

• educational seminars for the employees in the Department 
of Environment and Agriculture of Regional Authority of the 
Pardubice Region.
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Oblast sociálních věcí
• konzultace pro nestátní neziskové organizace, obce, města  

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

Pardubického kraje;
• konzultace projektů připravovaných pro podání žádosti  

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

k financování v rámci fondů EU pro období 2007 – 2013, 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Oblast školství a kultury
• konzultace projektů připravovaných pro podání žádosti  

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

o financování v rámci fondů EU pro období 2007 – 2013, 
Integrovaný operační program;

• spolupráce s  oddělením kultury a památkové péče na infor-
mačním webu Dotace na památky;

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

• spolupráce s  Centrem transferu technologií a znalostí 
Univerzity Pardubice.

Oblast zdravotnictví
• konzultace a spolupráce při zpracování projektových žádostí 

o podporu ze strukturálních fondů EU, Integrovaný operační 
program a Regionální operační program NUTS II SV.

Department of Transport and Road Management 
• preparation and document administration for submit-

ting applications for EU funding for the period 2007–2013, 
Regional Operational Programme NUTS II Northeast.

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

tions, municipalities and contributory organisations in the 
Pardubice Region; 

• consultation for organizations providing social services in the 
Pardubice Region; 

• consultation services for projects prepared for the submission 
of applications for subsidies from EU structural funds; 

• preparation and processing of documentation for the submis-
sion of applications for EU funding for the period 2007 – 2013, 
Operational Programme Human Resources and Employment.

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

of applications for subsidies from EU structural funds; 
• preparation and processing of documentation for the submis-

sion of applications for EU funding for the period 2007 – 2013, 
Integrate Operational Programme;

• cooperation with the Department of Culture and Monument 
Maintenance within the information web site, Funds for 
Cultural Monuments; 

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

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

Department of Healthcare
• consultation services for projects prepared for the submis-

sion of applications for subsidies from EU structural funds, 
Integrated Operational Programme and Regional Operational 
Programme NUTS II NE.
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OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / FIELDS OF RDA PR ACTIVITIES 
PŘÍPRAVA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ

PREPARATION OF STRATEGIC DOCUMENTS

RRA PK se podílí na zpracování strategických dokumentů pro 
obce, města či svazky obcí (mikroregiony). Jedná se například 
o strategické plány rozvoje území, strategie rozvoje cestovního 
ruchu, analýzy situace v  oblasti lidských zdrojů, regionální ino-
vační strategie a další.

Strategický plán rozvoje obce Osík
Cílem aktivity bylo zpracování strategického rozvojového doku-
mentu obce Osík včetně identifikace problémů a potřeb obce  
a aktualizace rozvojových priorit obce v oblasti sociální, ekono-
mické i ekologické pro období 2014 – 2020.

Strategie inteligentní specializace – tzv. S3 strategie
S3 strategie je nutnou podmínkou Evropské komise k tomu, aby 
Česká republika mohla čerpat finanční prostředky ze strukturál-
ních fondů pro oblast vědy a výzkumu pro období 2014 až 2020. 
Krajské annexy budou upřesňovat a specifikovat priority krajů 
v této oblasti.  

Místní akční skupina
RRA PK v roce 2013 také spolupracovala s místní akční skupinou 
(MAS) Litomyšlsko a s MAS Poličsko, a to formou poradenství při 
zpracování Integrované strategie rozvoje území. 

Analytická část Strategického plánu rozvoje města Chrudimě
RRA PK zpracovávala analytickou část   a SWOT analýzu 
Strategického plánu rozvoje města Chrudimě. Činnost RRA PK 
spočívala v analýze ekonomického, sociálního a environmentál-
ního prostředí města.

RDA PR participates in the administration of strategic documents 
for towns and municipalities, towns or municipality unions 
(mini-regions). As an example, these are strategic plans for terri-
tory development, strategy for tourism development, analysis of 
the situation in the sphere of human resources, regional innova-
tion strategy and other.

Strategic plan for the development of the municipality Osík
The aim of the document was to process a strategic develop-
ment document of the municipality Osík including identifying 
the problems and needs of the municipality and actualization 
of the development priorities of the municipality in the social, 
economic and ecological sphere for the period 2014 – 2020. 

Smart Specialization Strategy – so-called ‘S3 strategy’
S3 strategy is a necessary condition of the European Committee 
for the Czech Republic so that it could draw financial resources 
from the structural funds for the sphere of science and research 
for the period 2014 – 2020. Regional annexes will specify the 
priorities of regions in this sphere. 

Local Action Group (LAG)
In 2013, RDA PR also cooperated with Local Action Group (LAG) 
Litomyšl region and Local Action Group Polička region in the 
preparation of an Integrated Strategy of Territory Development. 

Analitical section of Strategic Plan for the development of 
the town Chrudim 
RDA PR processed the analytical section and SWOT analysis of 
Strategic plan for the development of the town Chrudim. An 
economic, social and environmental analysis of the town was 
carried out. 
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REALIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

SELECTION PROCESSES

RRA PK administruje výběrová řízení v rámci dotačních progra-
mů dle Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném 
znění. V roce 2013 bylo administrováno například:

• výběrové řízení v rámci Operačního programu Životní pro-
středí k projektu „Intenzifikace tříděného sběru využitelných 
složek KO ve Svitavách - I. etapa“ pro společnost LIKO SVITAVY 
a.s.;

• výběrová řízení v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost „Zakoupení souboru výukových figurín 
a modelů a pronájem resuscitačního simulátoru“ pro Český 
červený kříž, oblastní spolek Chrudim;

• výběrové řízení pro projekt „Rekonstrukce zámku v Cholticích 
– Renesanční zámek č.p. 5 - VNITŘNÍ VYBAVENÍ“ podpořeného 
z Regionálního operačního program NUTS II SV.

RDA PR administrates selection processes within subsidy pro-
grammes according to the Law on Public Procurement number 
137/2006 of Acts and Decrees as amended. In 2013 these selec-
tion processes were administered:

• Selection process within the Operational Programme 
Environment for the project “Intensification of waste separa-
tion of re-usable components of communal waste in Svitavy 
– 1. Stage” for the company LIKO SVITAVY a.s.;  

• Selection process within the Operational programme 
Education for Competitiveness “Purchase of set of educational 
manikins and models and renting simulator for resuscitation” 
for the Czech Red Cross, regional association Chrudim;

• Realization of selection process for the project “Reconstruction 
of the Choltice castle – renaissance castle 5 - INTERIOR 
EQUIPMENT” subsidized from the Regional Operational 
Programme NUTS II NE. 

Intensification of waste separation of re-usable components of communal waste in Svitavy 
– 1. stage – new separation containers and truck

Intenzifikace tříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu ve Svitavách  
– I. etapa -  nové separační nádoby a svozový vůz
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OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / FIELDS OF RDA PR ACTIVITIES 
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A PORADENST VÍ 

PROJECT PREPARATION AND CONSULTING SERVICES

RRA PK má rozsáhlé zkušenosti se zpracováním, realizací  
a řízením projektů veřejného, podnikatelského i neziskové-
ho sektoru. Svým klientům, partnerům a členům nabízí širo-
ké spektrum činností souvisejících s projektovou přípravou  
a poradenstvím. Jedná se především o:
• konzultace, formulace a posuzování projektových záměrů;
• vyhledávání vhodných dotačních titulů a dohlížení na dodržo-

vání podmínek jednotlivých operačních programů;
• zpracování žádostí o dotace včetně povinných příloh;
• administraci a monitoring projektů ve fázi realizace a jejich 

udržitelnosti;
• zpracovávání podkladů pro veřejné zakázky dle platné legis-

lativy.

The RDA PR has wide experience with processing, administ-
ration, and the implementation of projects from the public, 
business and non-profit sector. The RDA PR provides its cli-
ents, partners and members with offers on a wide range of 
project related activities, which includes, above all:
• consultation, formulation and assessment of project intenti-

ons;,
• search for suitable subsidy programmes and supervision over 

compliance with specific conditions for individual operational 
programmes; 

• application compliance including obligatory attachments;
• administration and monitoring of projects at the stage of 

implementation, and sustainability;
• processing of data for public contracts according to the 

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

legislation in force.

Počet zpracovaných žádostí v roce 2013 / Number of processed applications in 2013

Operační program
Operational Programme

Počet projektů / Number 
of projects

Podpořené projekty /  
Number of supported 
projects

Projekty v hodnocení 
/ Projects in stage os 
assessment

ROP / ROP 18 17 1

OPŽP / OPE 22 16 6

IOP / IOP 3 0 3

OPLZZ / HREOP 5 4 0

Ostatní programy / Other 4 2 2

Celkem / Total 52 39 12

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

Počet projektů / Number 
of projects

Celkové výdaje projektů/  
Total costs of the projects

Požadovaná výše dotace/ 
Requested subsidy

ROP / ROP 18 918 865 636,15     702 722 343,27    

OPŽP / OPE 22  474 990 266,33    260 857 410,00    

IOP / IOP 3  29 940 028,00    25 449 023,80    

OPLZZ / HREOP 5  30 481 470,32          25 909 249,77    

Ostatní programy / Other 4   7 156 000,00    3 487 352,00    

Celkem / Total 52 1 461 433 400,80    1 018 425 378,84    

Finanční objem projektů zpracovaných v roce 2013 / Financial volume of projects processed in 2013

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

V roce 2013 zpracovala RRA PK 48 projektových žádostí z několi-
ka operačních programů. V rámci ROP NUTS II SV byly zpracová-
ny žádosti na modernizaci silniční sítě v Pardubickém kraji, dále 
žádosti na zlepšení podmínek pro praktickou výuku, převážně na 
středních školách a učilištích v úzké spolupráci s podniky.

V rámci OPŽP zpracovala RRA PK projektové žádosti na zateplení 
budov nemocnic a středních škol v  Pardubickém kraji, podány 
byly též projekty na úpravu parků.

V  rámci IOP byly zpracovány projektové žádosti zaměřené na 
zavádění ICT v územní veřejné správě, a to v oblasti zdravotnic-
tví, informatiky a kultury.

Do OPLZZ byly předloženy žádosti do oblastí podpory sociálních 
služeb, sociálně vyloučených romských lokalit, oddělení sociálně 
právní ochrany dětí a na podporu vzniku firemní školky.

V  kolonce ostatní projety jsou zařazeny např. žádosti připra-
vované do Národního programů podpory cestovního ruchu a 
Národního programu vzdělávání ČR.

In 2013, RDA PR compiled 48 project applications from various 
operational programmes. Applications for the modernization 
of the road network in the Pardubice Region, conditions for 
improvements in practical education - mainly at high schools 
and specialist vocational training establishments - in close coop-
eration with companies were compiled within the ROP NUTS II 
NE. Within the Operational Programme Environment, RDA PR 
compiled project applications for the insulation of the hospital 
buildings and high schools in the Pardubice Region. Projects for 
park treatments were also submitted. 

Within the IOP project, applications aimed at ICT implementa-
tion in regional authorities, mainly in departments of healthcare, 
informatics and culture.

Within HREOP were submitted applications from the fields of 
social services, socially secluded Roma areas, department for 
social-legal protection of children and support for setting up in-
company kindergartens.  

Other projects and applications included preparation for the 
National programme for tourism and National Programme for 
Education in the Czech Republic.
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PROJEKT „CHODÍM DO PRÁCE V PARDUBICKÉM KRAJI“  
/ I KEEP ON WORKING IN THE PARDUBICE REGION 

1. dubna 2013 zahájila RRA PK realizaci projektu „Chodím do práce 
v Pardubickém kraji“ (reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0044) podpořeného 
z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a spolufinanco-
vaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České 
republiky. 

Účelem projektu je navázání inovativní spolupráce institucí počá-
tečního vzdělávání s aktéry na trhu práce v Pardubickém kraji. Díky 
realizaci projektu bude podpořena individuální profesní přípra-
va žáků  s  aktivní účastí zaměstnavatelů v  odborném vzdělávání. 
Prostřednictvím projektu se zvýší sociálně-právní znalosti a schop-
nosti žáků. Cílem projektu je mimo jiné i eliminace odlivu kvalifiko-
vané pracovní síly z území Pardubického kraje a zvýšení motivace  
žáků k  setrvání při volbě povolání na území Pardubického kraje. 
Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím dvou klíčových aktivit 
popsaných níže. 
Výstupem Klíčové aktivity č. 01 jsou odborné stáže. Jejich prostřed-
nictvím se žáci předposledních ročníků základních a  středních 
škol seznamují s možnostmi pracovního uplatnění v Pardubickém 
kraji. Přínos projektu spočívá především v  individuálním přístupu 
– stáže se účastní vždy pouze tři žáci, kteří mají o  danou oblast 
zájem. Žáci mají možnost strávit část dne v hostitelském subjektu 
z Pardubického kraje. Díky tomu se seznamují s jednotlivými aspek-
ty daného povolání, s kvalifikačními požadavky a zároveň mohou 
navázat kontakt s potenciálním zaměstnavatelem. Přidělování žáků 
k  hostitelským subjektům probíhá na základě zájmu žáků zjiště-

April 1, 2013 RDA PR started its implementation of the project  
I Keep on Working in the Pardubice Region, subsidized from the 
Operational Programme for Education for Competitiveness, area 
of support  1.1, improving quality in education and co-financed 
from the European social fund and state budget of the Czech 
Republic. 

The aim of the project is innovative cooperation between edu-
cation institutions with market agents in the Pardubice Region. 
The implementation of the project brings support and individual 
profession preparation of pupils with the employers’ active par-
ticipation in professional education. Due to this project, pupils 
will increase their social-legal knowledge and competence. 
Among other things, the aim of the project is also to eliminate 
the drain of qualified workers from the Pardubice Region. The 
project will motivate pupils to stay in the Pardubice Region when 
choosing their job. The aim of the project will be gained through 
the two key activities described below.

The content of the project are two key activities (KA). 
The aim of the Key Activity 01 is an internship.  Through the 
internship, the pupils from the penultimate classes at elemen-
tary and high school get to know about job opportunities in the 
Pardubice Region. The benefit of the project is mainly in indi-
vidual attitude – each internship is only for three pupils who are 
interested in the given sphere. The pupils have an opportunity to 
spend a part of a day in a host subject from the Pardubice Region 
and due to this get to know not only the aspects of the given 
job, and qualification requirements and prerequisites, but can 
also establish contact with a potential employer. “Matching” the 
pupils with the host subjects is done according to their interests, 
emergent from the questionnaire results which was done at the 
pupils’s schools. The first internship was in September 2013; by 
the end of March 2014 there were 29 internships. The project 
will end 31. 12. 2014 and by this time there will be 70 intern-
ships for 210 pupils. The internships have already taken place 
in these subjects: AHEAD Language Agency, s.r.o. , Pardubický 
denník (Pardubice newspaper), Český rozhlas Pardubice (Czech 
Broadcasting Pardubice), Stavební firma Ječmínek, spol. s  r.o 
(Building company Ječmínek), ČSOB   Pojišťovna, a.s. (ČSOB 
insurance company), Pardubice Region fire-fighters rescue 

Seminář na střední škole
Seminar at the high school
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ného v  dotazníkovém šetření proběhlém na zapojených školách. 
První stáž se uskutečnila v září 2013. Projekt bude ukončen k 31. 12. 
2014,  do této doby bude realizováno celkem 70 odborných stáží 
pro 210 žáků. 
Stáže se již uskutečnily v  těchto subjektech: AHEAD Language 
Agency, s.r.o., Pardubický deník, Český rozhlas Pardubice, Stavební 
firma Ječmínek, spol. s  r.o., ČSOB Pojišťovna, a.s., Česká republi-
ka – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Východočeské 
divadlo Pardubice, Litomyšlská nemocnice, a.s., Oblastní spolek ČČK 
Chrudim, EUROPEAN MEDIA HOUSE s.r.o., DEKRA Industrial s.r.o., 
Chrudimská nemocnice, a.s.,   Salon Slunečnice, studio Purpure, 
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, a.s., David Čada – Agentura HaK, 
Statutární město Pardubice, MMP – oddělení krizového říze-
ní, ZETTE ateliér s.r.o., CEE Logistics a.s., SELGEN, a.s., Šlechtická 
stanice Úhřetice, Veterinární nemocnice AESCULAP, MŠ Dříteč, 
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Základní škola a mateřská škola Dříteč, 
okres Pardubice. Výstupem aktivity č. 01 jsou webové stránky pro-
jektu (samostatná sekce v rámci www.rrapk.cz) a tištěný sborník.

Klíčovou aktivitou č. 02 jsou semináře “Sociálně-právní minimum 
absolventa střední školy“ určené pro žáky posledních ročníků střed-
ních škol v Pardubickém kraji. Cílem této aktivity je seznámit žáky 
posledních ročníků s povinnostmi, které vyplývají z ukončení stře-
doškolského studia. Teoretická část je rozdělena na tematické bloky 
– „První zaměstnání“, „Nezaměstnaný absolvent“, „Práce v zahraničí“ 
a „Začínající podnikatel“. Praktická část je určena k prohloubení nově 
získaných znalostí. Školy, které se projektu účastní, mohou čerpat 
další informace ze svých webových stránek, kam budou umísťovány 
aktualizované informace k tématu. První seminář byl uskutečněn 
v listopadu 2013,  zatím proběhlo 32 seminářů pro více než 750 žáků 
z posledních ročníků středních škol.

team, East-Bohemia Theatre Pardubice, Litomyšlská Nemocnice 
a.s., (Litomyšl Hospital), Regional Association Czech Red Cross 
Chrudim,  EUROPEAN MEDIA HOUSE s.r.o., DEKRA Industrial 
s.r.o., Chrudimská nemocnice, a.s. (Chrudim Hospital),   Salon 
Slunečnice (Beauty salon Slunečnice) , studio Purpure, HC 
ČSOB Pojišťovna Pardubice, a.s., David Čada – Agentura HaK, 
Town Police – Department of Crisis Management, ZETTE ateliér 
s.r.o. (atelier), CEE Logistics a.s., Selgen, a.s., Veterinary Hospital 
AESCULAP, Kindergarten Dříteč, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. The 
output of activity 01 is a website for the project (separate sec-
tion within www.rrapk.cz) and printed proceedings which will be 
published in two languages.  

The Key Activity 02 are seminars “Socio-legal minimum for the 
high school graduate” organized for pupils of in their final years 
of high school in the Pardubice Region. The goal of this activity 
is to acquaint the pupils of these classes of high schools with 
the responsibilities and obligations which come after finishing 
high school. The theoretical part is divided into subject-matter 
blocks: : “First Job”, “Unemployed Graduate”, “Working Abroad” 
and “Starting Out as a Businessperson”. The practical part should 
make the pupils strengthen their newly gained knowledge. 
Schools that take part in the project, can get information from 
their websites where the pupils can find actualized information 
for each topic. The first seminar was done in November 2013; 
by the end of March 2014 32 seminars had been carried out for 
more than 750 pupils.

Odborná stáž u Stavební firmy Ječmínek, spol. s r.o.
Internship in Stavební firma Ječmínek, spol. s r.o.
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EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBČANŮ PARDUBICKÉHO KRAJE  
/ ECOLOGY EDUCATION FOR THE PARDUBICE REGION CITIZENS 

„Partnerský projekt dalšího vzdělávání občanů Pardubického 
kraje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství“ 
(CZ.1.07/3.1.00/37.0156) je projekt, který realizovala RRA PK ve 
spolupráci se svými partnery:
• Občanským sdružením Altus (partner s  finančním příspěv-

kem); 
• Pardubickým krajem (partner bez finančního příspěvku);
• autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. (partner 

bez finančního příspěvku).

Žádost o dotaci byla podána v rámci 37. výzvy Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 
3.1 - Individuální další vzdělávání. Projekt odstartoval v  srpnu 
roku 2012 a ukončen byl 30. října 2013.

Cílem projektu bylo prostřednictvím dalšího vzdělávání zvýšit 
povědomí veřejnosti Pardubického kraje o ekologii, odpadovém 
hospodářství a ochraně vlastního životního prostředí. Projekt 
byl zaměřen na účastníky dalšího vzdělávání z  Pardubického 
kraje. Realizací souboru vzdělávacích aktivit bylo docíleno eko-
logické osvěty občanů, vzrůstu úrovně vzdělanosti veřejnosti 
Pardubického kraje v oblastech odpovědného spotřebitelského 
chování, odpovědného přístupu k životnímu prostředí a udržitel-
ného rozvoje, které uplatní v občanském, osobním i pracovním 
životě.

Druhotným cílem projektu bylo rozvíjet vztah veřejnosti k par-
dubickému regionu a posílit tak lokální význam občanství. 
Záměrem bylo vytvoření nové regionální tradice a jejich pro-
střednictvím nabídnout veřejnosti smysluplnou a atraktivní 
formu trávení volného času.

Spolufinancování projektu bylo zajištěno Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky.

‘Partner project for further education of the Pardubice Region 
citizens in the sphere of ecology and waste management’ 
(CZ.1.07/3.1.00/37.0156), is a project which is carried out by RDA 
PR in cooperation with its partners:
• The Altus Civic Association (partner making a financial con-

tribution); 
• Regional Authority of the Pardubice Region (partner not mak-

ing a financial contribution);
• Authorized packaging company EKO-KOM, a.s. (partner not 

making a financial contribution).

Application for subsidy was submitted within the 37. call of 
Operational Programme Education for Competitiveness, area of 
support 3.1. – Individual and further education. The project was 
initiated in August 2012 and completed 30.10.2013.

The aim of the project was to increase the ecological and 
environmental protection awareness of the Pardubice Region 
citizens through further education. A set of educational activi-
ties were aimed at increasing knowledge of responsible user 
behaviour, responsible attitude to the environment and sustain-
able development. The citizens of the Pardubice Region should 
use this knowledge in their civic, personal and professional lives. 
A secondary aim of the project is to develop the relationship of 
the public within the Pardubice Region, and by this strengthen 

Předcházení vzniku odpadů a třídění odpadů do 5 složek, seminář v Ústí nad Orlicí
Waste production prevention and waste separation in 5 constituents, seminar in Ústí nad 
Orlicí
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RRA PK realizovala v rámci projektu 2 klíčové aktivity:
1. Předcházení vzniku odpadů a třídění odpadů do 5 složek - smy-
slem aktivity bylo podat veřejnosti informace o tom, jak správně 
třídit odpady a jaký je praktický význam separace odpadů
2. Komunikace způsobů využití a zneškodnění odpadů - náplní 
této aktivity je představit veřejnosti Pardubického kraje způsoby 
využití a možnosti zneškodnění odpadů

OS Altus byl realizátorem 5 klíčových aktivit:

1. Ekoporadna –  poradenství pro širokou veřejnost v oblastech 
zdravého životního stylu, místního udržitelného rozvoje, eko-
spotřebitelství, zeleného úřadování, domácí ekologie, ochrany 
přírody a Natury 2000, pomoc s handicapovanými živočichy  
a podobně

2. Na kole krajem – 32 vzdělávacích cyklistických výletů po 
Pardubickém kraji je zaměřeno na kulturní dědictví regionu, 
rozvoj vztahu k regionu a přírodní zajímavosti

3. Odborné exkurze - šest dvoudenních odborných exkurzí pro 
veřejnost zaměřených na současná aktuální témata z oblasti eko-
logie (nakládání s odpady, ekologické zemědělství, hospodaření 
v lese a  jeho funkce, právo v oblasti životního prostředí, ZEVO 
ano či ne, ekologický a úsporný domov)

4. Publikační a vydavatelská činnost - cílem této aktivity byla 
tvorba vzdělávacích her s přírodní a ekologickou tématikou, hry 
zároveň doplnily jiné aktivity projektu, na kterých byly poskyto-
vány účastníkům

the local importance of the citizenship.  The intention is to create 
new regional traditions and through them to offer sensible and 
attractive ways of spending leisure time to the public. 

Co-financing of the project is provided by the European Social 
Fund and the state budget of the Czech Republic. 

RDA PR carries out 2 key activities within the project:
1. Waste production prevention and waste separation in 5 con-
stituents – The aim of the activity is to inform the public about 
how to correctly separate waste and what is the practical impor-
tance of doing so. 
2. Communicate the means of waste utilization and its disposal 
– this activity presents means for waste utilization and disposal, 
to the citizens of the Pardubice Region. 

Altus Civic Association is an implementer of 5 key 
activities:

1. Eco-advisory – offers consultancy for the general public in 
the sphere of a healthy lifestyle, local sustainable development, 
eco-consumer protection, green business, home ecology, nature 
protection and Nature 2000, help with handicapped animals etc.  

2. Cycling around the Region – 32 educational bicycle trips 
around the Pardubice Region are aimed at the cultural heritage 
of the region and the development of the public’s relationship to 
the region and its natural attractions.  

3. Specialized excursion tours – six two-day specialized excursion 
tours for the public aimed at current issues in the sphere of ecol-
ogy (waste management, ecological agriculture, farming in the 
forest and its functions,  legislation in the sphere of environment 
protection,  ZEVO yes or no. ecological an economical home). 

4. Publication and publishing activity – The aim of this activity is 
to create educational games with a nature and ecology theme. 
The games will complement other activities of the project. 

5. Let’s get to know our Region – this is a knowledge and motiva-
tional competition connected with ‘Cycling around the Region’. 
The aim of the activity is to develop the relationship between 
the citizens of the Pardubice Region and their region, but also to 

Na kole krajem, cyklojízda v Luži 
Cycling around the Region, bicycle trip in Luže
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5. Poznejme svůj kraj -  vědomostní a motivační soutěž prováza-
ná s aktivitou „Na kole krajem“; cílem této aktivity bylo rozvíjet 
vztah občanů Pardubického kraje k regionu, rozvíjet znalosti 
občanů o regionu a zároveň motivovat účastníky ke smysluplné, 
aktivní a vzdělávací formě trávení volného času

V roce 2013 byly v rámci projektu realizovány tyto aktivity:
• proběhly 4 odpadové semináře pro zástupce obcí 

Pardubického kraje;
• bylo vydáno 34 tiskových zpráv na téma odpadového hospo-

dářství;
• bylo realizováno 5 odborných exkurzí zaměřených na téma 

odpadů;
• uskutečnilo se 40 vzdělávacích cyklojízd po Pardubickém kraji;
• probíhala činnost Ekoporadny;
• byly vydány vzdělávací hry;
• proběhlo 16 akcí pro veřejnost.

Informace o projektu naleznete na webových stránkách  
www.rrapk.cz, www.odpadypk.cz, www.ekontejnery.cz,  
www.osaltus.cz či www.chrudimka.cz.

motivate the participants in sensible, active and enjoyable ways 
of spending their leisure time. 

In 2013, as a part of the project, these activities were carried out:
• 4 seminars on waste management for the representatives of 

the municipalities of the Pardubice Region; 
• 34 press releases on waste management; 
• 5 specialized excursion tours on the topic of waste; 
• 40 educational bicycle tours around the Pardubice Region; 
• Eco-Advisory; 
• Educational games were published;
•  16 events for public were held.

Information about the project can be found on these web-
sites: www.rrapk.cz, www.odpadypk.cz, www.ekontejnery.cz,  
www.osaltus.cz,  www.chrudimka.cz.



25 Report on Activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region in the year 2013

ENTERPRISE EUROPE NETWORK / ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Enterprise Europe Network (EEN) 
je síť komplexních integrova-
ných služeb pro podporu malého 
a  středního podnikání a inovační-
ho podnikání, která působí ve více 
než 50 zemích Evropy a její aktivity 
vykonává téměř 600 partnerských 
organizací. RRA PK se stala hos-
titelskou organizací mezinárodní 
sítě na podporu podnikání EEN 
v roce 2008.

Aktivity Enterprise Europe Network bezprostředně navazují na 
činnost Euro Info Center a Innovation Relay Center. Síť bývalých 
Euro Info Center zastupovala RRA PK v  Pardubickém kraji od 
roku 2003 a poskytovala v roce 2013 podnikatelům z řad malých  
a středních podniků (MSP) kvalitní poradenství již desátý rok.

Činnost této sítě je v rámci České republiky zajišťována prostřed-
nictvím projektu „Business and Innovation Support Network for 
the Czech Republic – BISONet“. Aktivity sítě EEN ČR jsou realizo-
vány konsorciem profesionálních a zkušených institucí koordino-
vaných Technologickým centrem Akademie věd ČR. Konsorcium 
aktivně spolupracuje s  asociovanými partnery sítě. Vhodným 
regionálním rozložením všech zúčastněných subjektů je zaruče-
no pokrytí celé České republiky poskytovanými službami. 

Hlavní cíle projektu EEN:
•  vytvoření komplexní sítě integrovaných služeb především pro 

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

tzv. „no wrong door“ koncept;
• předávání zpětných informací od podnikatelské sféry Evropské 

komisi;
• informační zázemí k vytváření evropských politik pro podporu 

malého a středního podnikání.

Služby pardubické pobočky EEN:
• poradenství v otázkách evropské legislativy;
• informace o podmínkách podnikání v rámci celé Evropy;
• pomoc při vyhledávání obchodních a kooperačních partnerů 

v zahraničí;

Enterprise Europe Network (EEN) is a network of complex inte-
grated services focused on the support of small and medium 
enterprises and innovation entrepreneurship, which is active in 
more than 50 countries in Europe. Its activities are carried out by 
600 partnership organisations.  In 2008, the RDA PR became the 
host organisation of an international network supporting busi-
ness activities – EEN.

The activities carried out by the EEN are closely linked to the 
activities of the Euro Info Centre and Innovation Relay Centre. 
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 in 2013  was providing entrepreneurs from a range of 
small and medium enterprises (SMEs) with quality consultation 
services for the tenth year.

 Within the Czech Republic, the activities of this network are 
provided through the ‘Business and Innovation Support Network 
for the Czech Republic – BISONet’. The activities of the EEN Czech 
Republic are carried out by a consortium of professional, expe-
rienced institutions coordinated by the Technological Centre for 
the Academy of Sciences of the Czech Republic. The consortium 
actively cooperates with the associate partners of the network. 
Appropriate regionally distributed participating entities guar-
antee that the whole of the Czech Republic is covered by the 
services provided. 

Main aims of the project EEN:
• creation of a complex network of integrated services, osten-

Seminář - Smluvní vztah se zahraničím
Seminar – Foreign contractual relations
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• informace o dotačních programech na podporu podnikání;
• zprostředkování kontaktů na další české i evropské instituce;
• vyhledávání vhodných obchodních partnerů v rámci databáze 

Business Co-operation Database (BCD) 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 specifické 

potřeby podnikatelů.

Další činnost Enterprise Europe Network:
K lepší koordinaci činnosti sítě a k celkovému zkvalitnění posky-
tovaných služeb přispívají národní schůzky konsorcia projektu, 
kterých se konzultanti sítě Enterprise Europe Network pravidel-
ně účastní. V  letošním roce  proběhla také pravidelná výroční 
konference sítě v  litevském Vilniusu, jejíž součástí byly kromě 
řady odborných přednášek a workshopůtaké otevřené diskuze  
s politiky, nezávislými odborníky a zástupci Evropské komise.

sibly for small and medium enterprises and innovative 
approaches;

• provision of information at one point, as close to the busi-
nessperson as possible – ‘no wrong door’ concept; 

• information feedback from the business sphere for the 
European Commission;  

• information for the creation of European policies to support 
small and medium enterprises.

Services provided by the Pardubice branch of EEN:
• consultation on European legislature issues;
• information about the conditions for enterprises within the 

whole of Europe;
• assistance in the search for business and cooperating partners 

abroad; 
• provision of information on subsidy programmes to support 

business activities; 
• provision of contacts to other Czech and foreign  institutions; 
• search for suitable business partners within the Business 

Co-operation Database or the entering of a company profile 
into 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 the spe-

cific needs of businesspeople.

Other activities of EEN:
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 the overall 
improvement in the quality of the services provided. This year 
the annual conference of EEN was held, in Vilnius, Lithuania.  The 
conference consisted of many specialized lectures and work-
shops, open discussions with politicians, independent specialists 
and representatives of the European Commission.

Seminář - Využití sociálních médií
Seminar – Application of social media in business 



27 Report on Activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region in the year 2013

POSÍLENÍ ABSORPČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY / STRENGTHENING THE 
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Projekt „Posílení 
absorpční a admini-
strativní kapacity“ 
(dále jen PAAK) je 
zaměřený na zvýšení 
absorpční a  admi-
nistrativní kapacity 
regionu soudržnos-

ti Severovýchod prostřednictvím vytvoření partnerství krajů 
Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého. 

Předmětem partnerství regionálních subjektů je intenzivní  
a efektivní spolupráce při tvorbě projektových žádostí a při reali-
zaci i udržitelnosti projektů, které se realizují v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod. Nástrojem spolu-
práce je poskytování tzv. asistence pilotním projektům, která je 
na území Pardubického kraje zajištěna Regionální rozvojovou 
agenturou Pardubického kraje a na území Libereckého kraje 
Agenturou regionálního rozvoje spol. s r.o. Poskytovatelem asis-
tence na území Královéhradeckého kraje je předkladatel projek-
tu Centrum evropského projektování a.s. (CEP).

Projekt PAAK je financován z Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod v rámci prioritní osy 5 Technická pomoc. 
Realizace projektu byla v RRA PK zahájena v únoru 2008, ukon-
čena byla v říjnu 2013.

Zapojení RRA PK do projektu PAAK v roce 2013:
RRA PK v  roce 2013, stejně jako v  letech minulých, zajišťova-
la a koordinovala veškeré aktivity projektu PAAK na území 
Pardubického kraje. Konkrétně se podílela na přípravě projektů, 
řízení a  administraci pilotních projektů v realizaci a udržitel-
nosti. RRA PK v rámci zajišťování asistentce pilotním projektům 
komunikovala s předkladatelem projektu, s partnery projektu  
a s dalšími poskytovateli asistence. Zástupci z RRA PK se pravidel-
ně účastnili jednání Řídícího týmu PAAK a koordinační skupiny. 

V roce 2013 RRA PK zabezpečila asistenci při přípravě, realizaci a 
administraci a také asistenci v udržitelnosti celkem šesti pilotním 
projektům.

Kompletní informace o projektu PAAK včetně odkazů na všechny 

The project, ‘Strengthening the Absorption and Administrative 
Capacity’, (hereafter referred to as the SAAC) aims at increas-
ing the absorption and administrative capacity of the cohesive 
region North-East through the joint activities of the Hradec 
Králové, Pardubice and Liberec Regions.  The partnership of 
regional entities aims to establish intensive and effective coop-
eration in the creation of project applications and in the imple-
mentation of projects that are to take place within the Regional 

Operational Programme NUTS II North-East.  The tool for the 
cooperation is providing assistance to ‘pilot projects’. Assistance 
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. Assistance in the Hradec Králové Region 
is provided by the Centre for European projects (CEP). 

Project SAAC is financed from the Regional Operational Program 
NUTS II in the priority axis 5 – Technical support. The implemen-
tation of the project was initiated in February 2008 and was 
completed in October 2013.  

Participation of RDA PR in the project SAAC in 2013:
In 2012, as in previous years, RDA PR ensured and coordinated 
any and all activities within the ‘SAAC’ project in the territory 
of the Pardubice Region. Specifically RDA PR prepared projects, 
proceeded with them and administrated pilot projects in its 
implementation and sustainability.  

Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č. p. 5)  - před rekonstrukci
Reconstruction of the Choltice castle- renaissance castle 5 – before reconstruction
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pilotní projekty, kterým byla či je poskytována asistence, nalez-
nete na webové stránce projektu PAAK www.cep-rra.cz/paak. 

Na této stránce najdete přehled vyhlášených výzev v rámci pro-
jektu PAAK, kontakty na jednotlivé manažery pilotních projektů 
a především kompletní dokumentaci související s  přípravou, 
realizací či udržitelností uvedeného pilotního projektu (například 
monitorovací zprávy a podklady k publicitě projektu).

RDA PR communicated with the proposer of the project, part-
ners of the project and other providers of assistance while allo-
cating assistance to the pilot projects. RDA PR representatives 
regularly attended meetings of the management team SAAC 
and coordination group. 

In 2013, RDA PR provided assistance in the preparation, imple-
mentation and administration, as well as in sustainability, to six 
pilot projects. 

Complete information on the SAAC project, on its outputs and 
on all  pilot projects, which were, or are, provided with assis-
tance, may be found on the SAAC project website www.cep-rra.
cz/paak.

Also on the website an overview of calls for proposals within the 
SAAC project, contacts for individual managers of pilot projects 
and mainly complete documentation connected with prepara-
tion, implementation and sustainability of the given pilot project 
(for example monitoring report, materials for the publicity of the 
project) can be found. 

Rekonstrukce zámku v Cholticích - Renesanční zámek (č. p. 5) - po rekonstrukci
Reconstruction of the Choltice castle - renaissance castle 5 – after reconstruction
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REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE / REGIONAL WASTE 
CENTRE OF THE PARDUBICE REGION

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

Pardubického kraje s ohledem na plnění cílů Plánu odpadového 
hospodářství Pardubického kraje. ROC funguje již devátým 
rokem jako poradenské centrum poskytující odborné pora-
denství i obecné informace z oblasti odpadového hospodářství 
obcím, právnickým a fyzickým osobám z Pardubického kraje. 
Na území Pardubického kraje realizuje ve spolupráci s partnery 
dlouhodobé projekty v oblasti odpadového hospodářství a pro-
střednictvím svých webových stránek informuje o své činnosti 
a legislativních změnách týkajících se dané problematiky a také 
reaguje na vznesené dotazy.

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

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

• ROC dále spravuje webové stránky www.ekontejnery.cz pro-
vozované v  rámci realizace krajského projektu „Intenzifikace 
odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů 
včetně jejich obalové složky a jeho podprojektů“;

• ve spolupráci s Pardubickým krajem, autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s. a  kolektivními systémy ASEKOL  
a ELEKTROWIN realizuje ROC krajské projekty zaměřené na 

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

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

it is possible to find a list of recyclables separation points 
throughout the Pardubice Region, information about commu-
nication campaigns and news from the area of waste manage-
ment; 

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

• The RWC in cooperation with the Pardubice Region, author-
ized packaging company EKO-KOM, a.s. and collective sys-
tems ASEKOL and ELEKTROWIN, implements regional projects 
aimed at the support of waste separation from the packaging 
components and the safe disposal of electrical and electronic 
devices. The main aim of the project is to increase the level 
of waste separation from the packaging components and 
the recycling of used electronic devices in the Pardubice 
Region. Another aim of the project is to increase the density 
of the collection network for separable waste in the Pardubice 
Region which means providing the towns and municipalities 
with containers for collecting individual commodities (paper, 
plastic, glass) so that they are easily accessible to citizens. 
Furthermore, they aim to provide recyclables separation 
points, and collection points for small, used electronic devices; 

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

Úvodní stránka webu ekontejnery.cz
Homepage of the web ekontejnery.cz
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podporu třídění odpadů z obalů a zpětného odběru elektric-
kých a elektronických zařízení. Hlavním cílem těchto projektů 
je rozšíření separace a recyklace obalů a zvýšení výtěžnosti 
vysloužilého elektrozařízení na území Pardubického kraje. 
Záměrem projektů je také pomoci obcím v Pardubickém kraji 
zhustit sběrovou síť nádob na tříděný odpad, tedy dovybavit 
obce kontejnery pro sběr jednotlivých komodit (papír, plasty, 
sklo) tak, aby byly snadno dostupné občanům, dále dovyba-
vit sběrné dvory a rozšířit sběrná místa o nádoby na drobné 
elektro; 

• pro zástupce měst, obcí a také škol Pardubického kraje pořádá 
ROC semináře zaměřené na problematiku odpadového hos-
podářství.

Projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komu-
nálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji 
a jeho podprojektů“ v roce 2013 

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

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

EKO-KOM

AOS EKO-KOM  a Pardubický kraj eviduje a vyhodnocuje poža-
davky měst a obcí Pardubického kraje na zahuštění sběrné 
sítě. V  roce 2013 bylo vyhověno žádostem 41 měst a obcí 
Pardubického kraje, do kterých bylo z  projektu pořízeno  

Project “Intensification of separate collection and ensuring of use 
of communal waste including its packaging component in the 
Pardubice Region“ in 2013 

The project ‘Intensification of separate collection and ensur-
ing the recycling of communal waste, including the packaging 
component in the Pardubice Region and its sub-projects’ is 
conducted in the whole Pardubice Region and financed by AOS 
EKO-KOM a.s., the Pardubice Region, and since 2011 also by the 
collective systems ASEKOL s.r.o. and ELEKTROWIN a.s.  
RDA PR provides coordination for the project and the imple-
mentation of partial activities. The aim of the project is to create 
a functional and effective system for the separate collection of 
recyclable components of communal and packaging waste. 

EKO-KOM

AOS EKO-KOM and the Pardubice Region records and assess-
es the requirements of the towns and municipalities of the 
Pardubice Region for the densification of recyclable collection 
points. In 2013 the needs of 41 requests from municipalities of 
the Pardubice region were met and 208 new waste collection 

bins designed for paper, plastic, white and coloured glass were 
deployed within the project. These bins intensified the density 
of collection points of the towns and villages in the Pardubice 
Region and increased the opportunity for the citizens of the 
Pardubice Region to separate their waste.

Soutěže při Barevném dni plném her v České Třebové
Games by „A Colourful Day of Games“ in Česká Třebová
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a následně rozmístěno celkem 208 nových nádob určených na 
sběr papíru, plastů, směsného a čirého skla. Tyto nádoby zahusti-
ly sběrnou síť měst a obcí Pardubického kraje a tedy opět zvýšily 
možnosti občanů Pardubického kraje třídit odpad. 

Součástí projektu je snaha zvýšit informovanost občanů a jejich 
aktivní účast na třídění odpadů. Pro veřejnost je  k dispozi-
ci webový portál www.ekontejnery.cz, odkud mohou občané  
z celého Pardubického kraje čerpat podrobné informace  
o tom, jak mají správně třídit odpad. Ve spolupráci s Ekocentrem 
Paleta, které je krajským koordinátorem EVVO, připravuje RRA 
PK ve školách ekovýchovné programy zaměřené na předcházení 
vzniku odpadů a na podporu třídění odpadů. RRA  PK také reali-
zovala 9 outdoorových akcí pod názvem „Barevný den plný her“, 
které svým programem a zaměřením na ekologii vzdělávaly děti  
v celkem 8 městech  Pardubického kraje.

ASEKOL a ELEKTROWIN

Projekt „Krajská komunikační kampaň ASEKOL“ společnosti 
ASEKOL s.r.o. a projekt „Intenzifikace zpětného odběru elektroza-
řízení, rozvoj sběrné sítě a zvýšení informovanosti“ společnosti 
ELELKTROWIN a.s. jsou podprojekty výše zmíněného krajského 
projektu, jejichž koordinátorem je také RRA PK. 

Tyto projekty, resp. krajské komunikační kampaně, byly zamě-
řeny na oblast informovanosti obyvatel Pardubického kraje 
s cílem dosažení správného chování obyvatel v oblasti nakládání 
s  vysloužilými elektrospotřebiči. Předmětem plnění byla v  roce 
2013 realizace osvětových a vzdělávacích aktivit týkajících se 
propagace zpětného odběru elektrozařízení a mediální zajištění 
technické podpory.  

„Krajská komunikační kampaň ASEKOL“ byla v roce 2013 zacílena 
zejména na propagaci zpětného odběru vysloužilého elektroza-
řízení prostřednictvím sběrových soutěží pořádaných v obcích  
a institucích Pardubického kraje. K  těmto soutěžím se  připo-
jili mj. také pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje. 

As a part of the project RDA PR is trying to increase aware-
ness amongst Pardubice Region citizens and, in turn, their 
participation in waste separation. The public can access www.
ekontejnery.cz, where citizens of the Pardubice Region can 

find information on correct waste separation. In cooperation 
with Eco-centre Paleta, which is the regional coordinator of 
environmental education,   RDA PR prepares eco-educational 
programmes aimed at waste production prevention and waste 
separation for schools. RDA PR also organised 9 outdoor events 
termed ‘A Colourful Day of Games’. In this event RDA PR prepared 
an educational programme about correct ecological behaviour. 
The event was held in 8 towns of the Pardubice Region. 

ASEKOL and ELEKTROWIN

The project “Regional communication campaign of ASEKOL” 
by the company ASEKOL, s.r.o. and “Intensification of the dis-
posal of electrical devices, development of the network for 
collection points and increase of knowledge” by the company 
ELEKTROWIN, a.s. are subprojects of the project mentioned 
above, whose coordinator is RDA PR.   

These projects – regional communication campaigns - were 

Soutěže při Barevném dni plném her v Lanškrouně
Games by „A Colourful Day of Games“ in Lanškroun
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Zúčastnili se soutěže s názvem „Věnuj mobil“, v  rámci které 
soutěžili ve sběru mobilních telefonů spolu s  dalšími krajskými  
a obecními úřady v celé České Republice.

Komunikační kampaň projektu „Intenzifikace zpětného odběru 
elektrozařízení, rozvoj sběrné sítě a zvýšení informovanosti“ 
společnosti ELEKTROWIN a.s. byla v  roce 2013 realizována pro-
střednictvím venkovního polepu dopravního prostředku mezi-
městské hromadné dopravy a rozhlasové soutěže pro veřejnost.

Ve snaze navázat užší spolupráci s městy a obcemi Pardubického 
kraje a seznámit je s možnostmi zapojení do kolektivních systé-
mů ASEKOL a ELEKTROWIN či s inovacemi ve zpětném odběru 
vysloužilých elektrospotřebičů realizovala RRA PK několik semi-
nářů a setkání pro jejich zástupce v průběhu celého roku. 

aimed at increasing the knowledge of the Pardubice Region citi-
zens, and thus inspire appropriate behaviour from citizens in the 
disposal of unwanted electrical devices. The objective in 2013 
was the carrying out of educational activities dealing with the 
promotion of environmentally friendly disposal of used electric 
devices and the provision of technical support from the media.  
‘Regional communication campaign of ASEKOL’ was in 2013 
aimed at the promotion of collection of small electrical devices 
through competitions in municipalities and institutions in the 
Pardubice Region.   The employees of the Regional Authority 
of the Pardubice Region took part in these competitions as 
well, specifically in a competition ‘Donate a mobile phone’ in 
which they competed in mobile phone collection against other 
regional authorities and municipality offices from the whole 
Czech Republic.  

REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE / REGIONAL WASTE 
CENTRE OF THE PARDUBICE REGION

Soutěž Perníková popelnice 2012
Competition „Gingerbread Dustbin 2012“



33 Report on Activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region in the year 2013

Společnou aktivitou všech kolektivních systémů, která proběhla  
i v roce 2013, byl již sedmý ročník populární soutěže obcí v třídění 
odpadů s názvem „O Perníkovou popelnici 2012“. Obce a města 
Pardubického kraje soutěží ve třech samostatných kategoriích 
dle počtu obyvatel. Hlavním hodnotícím kritériem je výtěžnost 
tříděného odpadu v  přepočtu na jednoho obyvatele za rok, 
při zohlednění doplňujících hodnotících kritérií navazujících 
na zapojení obce do dalších aktivit týkajících se odpadového 
hospodářství města nebo obce (výtěžnost sběru nebezpečných 
odpadů a  bioodpadů, zapojení obcí do kolektivního systému 
pro zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení, apod.). 
Od roku 2011 jsou do soutěže zařazeny samostatné kategorie 
kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN, v  rámci kterých 
jsou obce hodnoceny dle nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru 
elektrických a elektronických zařízení. Slavnostní vyhlášení pro-
běhne v prvním čtvrtletí roku 2014.

Communication campaign of the project ‘Intensification of the 
disposal of electrical devices,, development of the network for 
collection points  and increase of knowledge’ by the company 
ELEKTROWIN, a.s. was in 2013 implemented by advertisements  
placed on public transport buses travelling between local towns 
and villages, and competitions for the public on the radio.  

RDA PR held several seminars during the year for the representa-
tives of towns and villages aimed at providing closer cooperation 
between towns and villages and the collection systems ASEKOL 
and ELEKTROWIN. These seminars introduced the possibility of 
employing the ASEKOL and ELEKTORWIN collection systems and 
innovations in the disposal of unwanted electrical appliances.  

In 2013, for the seventh year, a competition in waste separation 
was held between Pardubice Region municipalities. The compe-
tition is called ‘Gingerbread Dustbin 2012’. Villages and towns of 
the Pardubice Region are assessed in three individual categories, 
according to the number of inhabitants. The main assessment 
criterion is the output of separated waste, calculated per one 
inhabitant a year with other supplementary assessment criteria 
connected with the towns’ and villages’ involvement in other 
activities concerned with waste management (the collection of 
electrical and electronic appliances, solution of organic waste, 
collection of hazardous waste etc.) also taken into consideration. 
Since 2011, there have been new categories from the ASEKOL 
and ELEKTROWIN collection systems integrated into the compe-
tition. These categories assess the towns and villages according 
to the yield of electrical and electronic appliances. The festive 
announcement of the results will take place in the first quarter 
of 2014.
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Regionální informační servis         

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

Internetové stránky RRA PK

Na internetových stránkách www.rrapk.cz naleznete veškeré 
informace o RRA PK. Webové stránky informují o dotačních titu-
lech na úrovni kraje, o národních a evropských dotacích, posky-
tují informace o Asociaci inovačního podnikání ČR, o aktivitách 
agentury v oblasti životního prostředí (spolupráce se společností 
EKO-KOM, Regionální odpadové centrum), představují projekt 
„Ekologické vzdělávání občanů Pardubického kraje“, zabývají se 
novinkami z projektu PAAK. Stránky též informují o síti Enterprise 
Europe Network a o její dílčí části projektu GECKOS.

Archivace stránek RRA PK Národní knihovnou ČR

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

Regional information service          

The regional information service of the Pardubice Region (RIS 
PR) is aimed at the sphere of regional development for the needs 
of the general public as well as specific users. The collection of 
regional data in the Pardubice Region is provided by RDA PR. 
Information is publicized via the internet portal, http://www.risy.
cz/cs/krajske-ris/pardubicky-kraj or http://www.risy.cz/cs.  

Website of RDA PR

On the website of RDA PR www.rrapk.cz  all information about 
RDA PR can be found. The website informs about subsidy titles 
at the regional level, national and European subsidies, about 
Association of Innovation Enterprise in the Czech Republic, 
activities of the agency in the area of environmental protection 
(cooperation with the company EKO-KOM, Regional waste cen-
tre), introduces the ‘Ecology Education for the Pardubice Region 
citizens’ project, and news from the SAAC project. Moreover, 
there is information about Enterprise Europe Network and the 
parts of the project GECKOS.

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

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

SLUŽBY INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU / 
SERVICES OF INFORMATIVE CHARACTER

Úvodní stránka webu rrapk.cz
Homepage of the web rrapk.cz
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Spolupráce s dalšími agenturami a organizacemi

RRA PK se prostřednictvím členství v České asociaci rozvojových 
agentur (ČARA) účastní jednání a  konferencí pořádaných ČARA. 
V rámci své činnosti spolupracuje RRA PK s dalšími agenturami 
podporujícími regionální rozvoj jak na území Pardubického kraje, 
tak v jiných krajích.

RRA PK spolupracuje s  Agenturou pro podporu podnikání  
a investic CzechInvest prostřednictvím regionální kanceláře 
v  Pardubicích. Spolupráce spočívá v  aktualizaci a doplňování 
databáze přehledu podnikatelských nemovitostí v  Pardubickém 
kraji a v organizaci vzdělávacích akcí a konzultací při přípravě 
projektů do OP Podnikání a inovace na území Pardubického kraje.

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

V  rámci projektu PAAK spolupracuje RRA PK úzce s  Centrem 
evropského projektování a.s. (Královéhradecký kraj) a s Agenturou 
regionálního rozvoje spol. s r.o. (Liberecký kraj).

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

RRA PK spolupracuje také s  Krajskou hospodářskou komorou 
Pardubického kraje.

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

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

Cooperation with Other Agencies and Organisations

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

RDA PR cooperates with CzechInvest, an agency for the support 
of business activities and investments, through its regional offi-
ce in Pardubice. This cooperation is reflected in updating and 
completing the database, providing a list of business real estate 
in the Pardubice Region, in organising educational events, and 
consultations for project preparations within the Operational 
Programme Enterprise and Innovation in the Pardubice Region.

RDA PR cooperates with Destination company, East Bohemia. 
This cooperation should lead to developments in the area of 
tourism within the Pardubice region.
Within the project SAAC, RDA PR cooperates with the  Centre 
for European projects (Hradec Králové Region) and Agency for 
regional development (Liberec Region).

RDA PR is a partner of the National Network for rural areas – the 
Pardubice Region.

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

RDA PR cooperates with foreign entities in the area of the regio-
nal development – the Regional Development Agency in Prešov 
(Slovakia), with the government region of Tübingen and district 
of Reutlingen (Germany). 
RDA PR cooperates with organisations founded by the Pardubice 
Region in the spheres of education, transport, culture, health 
care, and social services. 
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