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ÚVODNÍ SLOVO / INTRODUCTORY WORD
VÁŽENÉ DÁMY A PÁNOVÉ,
DEAR LADIES, DEAR GENTLEMEN,
opět po roce máte k dispozici výroční zprávu Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje (RRA PK) za
rok 2017. Výroční zpráva popisuje
dlouhodobé aktivity a několik vybraných individuálních projektů, kterými
se RRA PK v uplynulém roce zabývala.
RRA PK nadále realizovala aktivity, které
jsou dány zaměřením činnosti agentury
a vyplývají z celkové filozofie podpory
regionálního rozvoje na území Pardubického kraje.
Už předchozí roky jednoznačně ukázaly, že je stále nutné pracovat na dlouhodobých projektech a systematicky tak rozvíjet
konkrétní oblasti, do nichž jsou tyto typy projektů směřovány.
Již od roku 2016 realizujeme projekt INNOGROW, jehož cílem
je metodická pomoc se zaváděním inovativních řešení na půdě
podnikatelské sféry, zejména v oblasti zemědělství. Naplňovat
stanovené cíle tohoto projektu se daří, a nejen proto jsme v uplynulém roce vyhledávali další možnosti financování pro podobné
projekty. Nyní již víme, že se nám podařilo navázat a uspět
v tvrdé mezinárodní konkurenci s dalšími dvěma projekty, které
budeme realizovat v nadnárodních konsorciích. Jedná se o projekt AQUARES, který je zaměřen na zlepšení politických nástrojů
začleněním opětovného využiti odpadní vody do národních,
regionálních a místních rozvojových plánů s cílem podpořit
účinné využívání vodních zdrojů. Druhým úspěšným projektem
je CONDEREFF, jehož cílem je zvýšit využitelnost stavebního
a demoličního odpadu a podpořit poptávku po tomto druhu
odpadu, jako znovu využitelném stavebním materiálu. Oby tyto
projekty budou financovány z programu INTERREG EUROPE
v příštích 36 měsících a otevírají nám příležitost přenést do
Pardubického kraje již hotová a vyzkoušená řešení z jiných zemí
Evropské unie, které jsou v příslušných oblastech leadery a vyvinuli již vysoce inovativní a efektivní řešení k recyklaci odpadní
vody, potažmo demoličních odpadů.
Osobně se velmi těším na nové aktivity a implementaci výše uvedených projektů, které řeší konkrétní oblasti, u nichž již mnoho
významných strategických dokumentů ukázalo, že jsou velmi
perspektivní. Nejedná se však o jediné dlouhodobé aktivity,

a year went by and yet again you have the annual report on
activities of the Regional Development Agency of the Pardubice
Region (RDA PR), this time for 2017, at your disposal. The report
describes long-term activities and several chosen individual
projects which RDA PR was dealing with throughout the last
year. RDA PR has continued to realize activities given by the main
focus of the agency and resulting from the overall philosophy
of regional development support within the Pardubice region.
Previous years have already shown us that it is still necessary
to work on long-term projects which should allow us to systematically develop particular areas these projects are directed
into. Since 2016, we have been realizing the INNOGROW Project
which aims to provide methodical help during implementation
of innovative solutions in the sphere of business, especially in
the area of agriculture. We have managed to fulfil goal of this
project and that was one of the reasons why we searched for
even more possibilities of funding for similar projects last year.
Today we already know that we have succeeded in our efforts
to continue in the same manner as we had proven ourselves
among tough international competitors and won with another
two projects which will be realized within multinational consortia. This regards to the AQUARES Project which is focused on
improvement of political tools through inclusion of waste water
reuse into national, regional and local development plans with
a goal to support effective utilization of water resources. The
other successful project is CONDEREFF. Its objective is to increase
utilization of construction and demolition waste and support
demand for this kind of waste as a reusable construction material. Both of these projects will be funded from the INTERREG
EUROPE programme during the next 36 months and it presents
us with an opportunity to transfer different functioning and
already proven solutions from other countries of the European
Union, which are considered to be leaders in respective areas
and have already developed highly innovative and efficient
solutions for waste water and construction waste recycling, into
the Pardubice region.
Personally, I look forward to new activities and implementation
of above mentioned projects that help to solve specific areas
which have many times been proven, by relevant strategic docu-
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nadále se RRA PK věnovala administraci mnoha dlouhodobějších projektů. Jedná se o projekty Nemocnic Pardubického kraje,
a. s. nebo Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje,
které jsou klíčové pro celé území Pardubického kraje, a které
byly podpořeny z IROP, ale také projekty mnoha měst a obcí
Pardubického kraje, které získaly pro své projekty finanční podporu z IROP, OPŽP, OPZ nebo jiných dotačních titulů.
RRA PK se také v roce 2017 zabývala zpracováním individuálních
projektových žádostí o dotace, a to nejen pro města a obce, ale
také pro podnikatelské subjekty. V roce 2017 bylo postupně
zpracováno 145 žádostí o dotaci, a to napříč dostupnými dotačními tituly. To že se jedná o projekty v celkovém objemu téměř
3,5 mld. Kč pouze potvrzuje, že RRA PK je kvalitním a zodpovědným partnerem pro stále větší část aktérů regionálního rozvoje
z území Pardubického kraje.
Kromě výše zmíněných činností se RRA PK věnuje poskytování
poradenství a podpory v oblasti strategického plánování, čerpání evropských dotací a dalších aktivit majících vazbu na rozvoj
regionu. Tuto podporu RRA PK poskytuje jak svým členům, tak
i dalším městům a obcím Pardubického kraje, neziskovým organizacím i podnikatelským subjektům.
Závěrem bych ráda poděkovala vám všem, kteří se jakkoliv
na činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje
podílíte, jste důležitý článek fungování této organizace.
Děkuji a přeji vám všem úspěšný rok 2018.

ments, to be very perspective. Of course these are not the only
long-term activities. RDA PR has continued to pursue administration of many long-term projects. This concerns projects
of Pardubice Regional Hospitals, j.s.c. or Medical Ambulance of
the Pardubice Region which are essential for the whole area
of the region and were supported from IROP, but also projects
from many other towns and municipalities of our region which
were able to draw support for their projects from IROP, OPE, OPE
or other subsidy titles.
Last year, RDA PR was also dealing with processing of many individual project subsidy requests, not only for towns and municipalities but for various business subjects as well. There were 145
subsidy requests processed across the available subsidy titles
in 2017. The fact that these projects are in the total volume
exceeding 3.5 billion CZK only confirms that RD PR is a quality
and responsible partner for ever-growing number of regional
development participants from the region of Pardubice.
RDA PR also provides, apart from the above mentioned activities, consultancy and support in the area of strategic planning,
support with drawing subsidies from European funds and other
activities with a connection to the development of the region.
This kind of support is provided by RDA PR to its members, other
towns and municipalities of the Pardubice region, non-profitable
organizations and business subjects.
In conclusion, I would like to thank everyone who has taken any
part in the activities of the Regional Development Agency of the
Pardubice Region. You are an important link in the functioning
of the organization.
Thank you and I wish you all a successful year 2018.
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Mgr. Hana Štěpánová

Mgr. Hana Štěpánová

předsedkyně výkonné rady RRA PK

Chairwoman of RDA PR Executive Board
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE / IDENTIFICATION DATA
Název / Name:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
/ Regional Development Agency of the Pardubice Region
Právní forma / Legal form: Zájmové sdružení právnických osob / Interest association of legal entities
Sídlo / Head office: náměstí Republiky 12, 530 21 Pardubice
IČ / ID: 69153361
DIČ / VAT ID: CZ69153361
E-mail: info@rrapk.cz
Webové stránky / Website: www.rrapk.cz
RRA PK je zapsána v registru zájmových sdružení právnických
osob vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje. RRA PK
byla založena v roce 1999 jako nevládní, nepolitické a nezávislé
zájmové sdružení právnických osob. Úkolem RRA PK je podporovat celkový rozvoj Pardubického kraje. K dosažení tohoto cíle
RRA PK úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména
s místními samosprávami měst a obcí. Úkolem RRA PK je zastupovat zájmy místní správy v regionálních institucích, koordinovat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat
s centrálními orgány státu a s krajskou správou. Zakládajícími
členy byla největší města Pardubického kraje, Sdružení měst
a obcí ORLICE a Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
(dříve Regionální hospodářská komora Pardubického kraje).
Nejvyšším orgánem RRA PK je valná hromada, která rozhoduje
o koncepci činnosti RRA PK a o změně stanov a vykonává další
činnosti, které patří do její působnosti.
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.

The Regional Development Agency of the Pardubice Region (RDA
PR) is registered as a legal entity administered by the Regional
Authority of the Pardubice Region. RDA PR was established
in 1999 as a non-governmental, non-political and independent
association of legal entities, whose task is to support the overall development of the Pardubice Region. The task of RDA PR
is to represent the interests of local administration in regional
institutions, to coordinate problems related to the development
of towns and villages and to cooperate with central state
authorities and regional administration. The largest towns in the
Pardubice Region, ORLICE – the Association of towns and villages,
and the Regional Chamber of Commerce of the Pardubice Region
were the founding members.
RDA PR´s supreme body is the Annual General Meeting which
makes decisions regarding the conception of RDA PR´s activities,
amendments to the Articles of the Association and which carries
out other activities included in the General Meeting´s competences.
The Executive Board is the authorised body and consists
of seven members. The Executive Board controls RDA PR´s activities through the agency´s Director in the period between the
sessions of the Annual General Meeting. The Executive Board
is making decisions on all issues of RDA PR which are not
reserved to the competence of the Annual General Meeting,
the Supervisory Board or to any other body of RDA PR. The
Supervisory Board is the RDA PR´s control body supervising the
exercise of powers of the Executive Board and RDA PR´s activities.
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VIZE / VISION
HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI, VIZE A POSLÁNÍ
MAIN SPHERE OF ACTIVITIES, VISION AND MISSION
„We aim to be a sought-after
partner for the creation and
implementation of projects
contributing to the improvement of the level and quality
of life in the Pardubice Region
and in other regions.“

„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
podporu a poradenství členům a
dalším subjektům v oblasti strategického plánování, dotačních
titulů a jiných oblastí, které mají vazbu na regionální rozvoj.

Hlavní předměty činnosti
• koordinace, prosazování a podpora zájmů regionální politiky
Pardubického kraje;
• podílení se na vytváření podnikatelského klimatu
Pardubického kraje, podporování podnikatelských aktivit,
prosazování, ochrana a obhajoba potřeb podnikatelských
subjektů se sídlem v regionu;
• poskytování univerzálních služeb pro podporu a koordinaci
hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje kraje, zlepšování životního prostředí a dosažení stability demokracie,
zákonnosti, zajištění lidských práv a ochrany menšin v souladu
s dlouhodobou strategií Pardubického kraje;
• úzká spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou
Pardubického kraje, s orgány veřejné správy, s krajskými
a podnikatelskými subjekty a Univerzitou Pardubice na rozvoji
regionu;
• podílení se na řešení strategie rozvoje kraje a realizaci vybraných regionálních projektů a na plnění programů rozvoje
Pardubického kraje;
• podílení se na rozvoji a posilování dopravní politiky a dopravních sítí Pardubického kraje úzkou spoluprací se státními, krajskými a podnikatelskými subjekty a s Univerzitou Pardubice;
• získávání a využívání tuzemských a zahraničních finančních
zdrojů pro regionální rozvoj ve spolupráci s ostatními regio-
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Mission
RDA PR promotes the development of the Pardubice Region
and provides support and consultation services to its members
and other entities in the field of strategic planning, subsidy titles
and other fields related to the regional development.
Main subject activities
Coordination, promotion and support of the best interests
of the Pardubice region´s policy;
• Participation in creating an entrepreneurial climate
in Pardubice region, support of business activities, assertion
and protection of the needs of commercial entities based
in the region;
• Provision of comprehensive services to support and coordinate economical, social and cultural development of the region.
Improvement of the environment and achieving the stability in democracy, legality, human rights and the protection
of minorities in accordance with the long-term strategy of the
Pardubice region;
• Close cooperation regarding the regional development with
the Regional Chamber of Commerce of the Pardubice Region,
public service departments, regional and commercial entities
and the University of Pardubice;
• Participation in solving of the regional development strategy
and selected regional projects, and fulfilling programmes
of the Pardubice Region´s development;
• Participation in the development and strengthening of transport policy and transport network of the Pardubice Region
through close cooperation with state, regional and commercial entities, as well as with the University of Pardubice;

•
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•

•
•
•
•

nálními agenturami v ČR, účast na řešení komplexních úloh
regionálního rozvoje ČR dle zásad Evropské unie;
zajišťování zpracování programových dokumentů včetně
návrhu konkrétních projektů za kraj v rámci administrace
strukturálních fondů EU, případně podobných investičních
programů vhodných pro region;
organizace odborných akcí, přednášek a seminářů, členství
a aktivní účast v mezinárodních organizacích;
konzultace, poradenství, řešitelská a expertní činnost, osvětové aktivity a informační servis v médiích a na internetu;
vydávání odborných publikací;
koordinace a správa dotačních fondů a jejich implementace
na území Pardubického kraje.

•

•

•
•
•
•

Acquisition and use of domestic and foreign financial resources for the regional development in cooperation with other
regional agencies in the Czech Republic, participation
in solving of complex tasks of the regional development of the
Czech Republic according to the European Union principles;
Programme documents preparation and administration including proposals of particular projects on behalf of the region
within the administration of EU structural funds or any similar
investment programmes suitable for the region;
Organising specialised events, lectures and seminars, membership and active participation in the international organisations;
Consultancy, advisory services, research and expert activities,
awareness-rising activities, and information services in media
and on the internet;
Publishing of specialized publications;
Fund coordination and administration, and their implementation in the Pardubice Region.
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY / AUTHORISED BODIES
Valná hromada
Nejvyšším orgánem RRA PK je valná hromada, která rozhoduje
o koncepci činnosti RRA PK, o změně stanov a dalších činnostech, které patří do působnosti valné hromady. Valná hromada
volí členy výkonné a dozorčí rady, dále schvaluje účetní uzávěrku, finanční plán a plán činnosti na běžný rok. Valná hromada
je svolávána jednou za rok a členy valné hromady jsou:
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General meeting
The RDA PR´s supreme body is the Annual General Meeting
which makes decisions on the conception of RDA PR´s activities,
on amendments to the Articles of the Association and which
carries out other activities included in the General Meeting´s
competences. The Annual General Meeting elects members of
both the Supervisory and the Executive Board and also approves
financial statements, a financial plan and a plan of activities for
the current year. General Meeting´s regular sessions are held
once a year. The members of the General Meeting are following:

Město Česká Třebová
Town of Česká Třebová

Město Hlinsko
Town of Hlinsko

Město Chrudim
Town of Chrudim

Město Choceň
Town of Choceň

Město Lanškroun
Town of Lanškroun

Město
Moravská Třebová
Town
of Moravská Třebová

Město Pardubice
Town of Pardubice

Město Přelouč
Town of Přelouč

Město Svitavy
Town of Svitavy

Město Žamberk
Town of Žamberk

Pardubický kraj
Pardubice Region
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY / AUTHORISED BODIES
Výkonná rada
Statutárním orgánem je sedmičlenná výkonná rada, která prostřednictvím ředitele agentury řídí 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 jinému orgánu RRA PK.

Mgr. Hana Štěpánková
Předseda výkonné rady
Chairman of the Executive Board

Executive board
The Executive Board is the authorised body and consists
of seven members. The Executive Board controls RDA PR´s activities through the agency´s Director in the period between the
sessions of the Annual General Meeting. The Executive Board
makes decisions on all issues of RDA PR which are not reserved to
the competence of the Annual General Meeting, the Supervisory
Board or to any other body of RDA PR by generally binding legal
regulations or by RDA PR´s Articles of the Association.

Ing. Jan Řehounek
1. místopředseda výkonné rady
1st vice-chairman of the executive board
(od / from 27. 1. 2015)

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

Mgr. Petr Řezníček

Ing. Pavel Šotola

Dobromil Keprt

Miroslav Krčil, DiS.

Člen výkonné rady
Member of the Executive
Board

Člen výkonné rady
Member of the Executive
Board

Člen výkonné rady
Member of the Executive
Board

Člen výkonné rady
Member of the executive board
(od / from 25. 6. 2015)
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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.

Ing. Václav Kroutil
Předseda dozorčí rady
Member of the supervisory board
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Supervisory board
The Supervisory Board is RDA PR´s control body supervising the
exercise of powers of the Executive Board and RDA PR´s activities. The Supervisory Board is competent in particular to check
compliance with generally binding legal regulations, RDA PR´s
Articles of Association and the resolutions of the Annual General
Meeting. Furthermore the Supervisory Board reviews financial
statements and submits its own statements, recommendations
and proposals to the Executive Board.

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

Bc. Irena Burešová
Člen dozorčí rady
Member of the supervisory board
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OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / AREAS OF RDA PR ACTIVITIES
OBLASTI PŮSOBENÍ RRA PK
AREAS OF RDA PR OPERATIONS
The RDA PR cooperates very closely with individual departments of the Pardubice Region. They include, in particular,
activities in the following areas:
Department of Development, EU funds, Tourism and Sport
consultancy and provision of information on regional development,
• cooperation in the area of investment opportunities offer
and search for investors for the Pardubice region,
• preparation and document administration for submission
of financing applications, and administration of EU funded
projects for the period 2014 – 2020,
• partnership in projects,
• presentation and promotion of the Pardubice Region in tourism,
• preparation and production of promotional publications and
material,
• cooperation with partner regions in international projects: governmental region of Tübingen and the District of Reutlingen
(Germany), Prešov Self-governing Region (Slovakia), Region
Centre (France), Transcarpatian region (Ukraine),
• project management, implementation and administration.

•

V rámci své činnosti RRA PK velmi úzce spolupracuje
s jednotlivými odbory Krajského úřadu Pardubického kraje.
Jedná se zejména o činnosti v následujících oblastech:
Oblast rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
• poradenství a poskytování informací v oblasti regionálního
rozvoje
• spolupráce v oblasti nabídky investičních příležitostí a hledání
investorů pro území Pardubického kraje
• příprava a zpracování dokumentace pro podávání žádostí
k financování a administraci projektů v rámci fondů EU pro
období 2014 – 2020
• partnerství v projektech
• prezentace a propagace Pardubického kraje v oblasti cestovního ruchu
• příprava a realizace propagačních publikací a tiskovin
• spolupráce s partnerskými regiony Pardubického kraje – vládní
kraj Tübingen a okres Reutlingen (Německo), Prešovský samosprávný kraj (Slovensko), Region Centre (Francie), Dolnoslezské
Vojvodství (Polsko), Zakarpatská oblast (Ukrajina) na mezinárodních projektech
• řízení projektů v realizaci a následná administrace projektů
Oblast životního prostředí a zemědělství
spolupráce prostřednictvím Regionálního odpadového centra
Pardubického kraje
• mapování projektových záměrů v oblasti životního prostředí
• příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí
k financování v rámci fondů EU pro období 2014 – 2020,
zejména do Operačního programu Životní prostředí

•

Department of Environment and Agriculture
cooperation with the department through the Regional Waste
Centre of the Pardubice Region,
• mapping of project incentives in environment,
• preparation and processing of documentation for submission
of financing applications to EU funds for the period 2014 –
2020, especially to the Operational Programme Environment,
• implementation of the project „Intesification of separate collection and use of communal waste, including the packaging
component in the Pardubice Region and its sub-projects“,
• educational seminars for the employees of the Department of
Environment and Agriculture of the Regional Authority of the
Pardubice Region,
• project management, implementation and administration.

•
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•
•
•

realizace projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění
využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky
v Pardubickém kraji a jeho podprojektů“
školení pracovníků Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Pardubického kraje
řízení projektů v realizaci a následná administrace projektů

Oblast dopravy a silničního hospodářství
• příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí
o financování v rámci fondů EU pro období 2014 - 2020,
Integrovaný regionální operační program
• řízení projektů v realizaci a následná administrace projektů
Oblast sociálních věcí
konzultace pro nestátní neziskové organizace, obce, města
a příspěvkové organizace Pardubického kraje
• konzultace pro organizace poskytující sociální služby na území
Pardubického kraje
• konzultace projektů připravovaných pro podání žádosti
o podporu ze strukturálních fondů EU
• příprava a zpracování dokumentace pro podání žádostí
k financování v rámci fondů EU pro období 2014 – 2020,
Operační program Zaměstnanost

•

Oblast školství a kultury
konzultace projektů připravovaných pro podání
o podporu ze strukturálních fondů EU
• příprava a zpracování dokumentace pro podání
o financování v rámci fondů EU pro období 2014
Integrovaný regionální operační program
• spolupráce s Centrem transferu technologií a
Univerzity Pardubice

•

žádosti
žádostí
– 2020,
znalostí

Oblast zdravotnictví
konzultace a spolupráce při zpracování projektových žádostí
o podporu ze strukturálních fondů EU, Integrovaný regionální
operační program
• řízení projektů v realizaci a následná administrace projektů

Department of Transport and Road Management
preparation and processing of documentation for submission of financing applications to EU funds for the period
2014 – 2020, The Integrated Regional Operational Programme,
• project management, implementation and administration.

•

Department of Social Affairs
consultations for non-governmental non-profit organisations,
municipalities and allowance organisations in the Pardubice
Region,
• consultations for the organizations providing social services
in the Pardubice Region,
• consultation services for projects prepared for the sumbission
of subsidy applications from EU structural funds,
• preparation and processing of documentation for submission of financing applications to EU funds for the period
2014 – 2020, The Operational Programme Employment.

•

Department of Education and Culture
consultation services for projects prepared for the sumbission
of subsidy applications from EU structural funds,
• preparation and processing of documentation for submission of financing applications to EU funds for the period
2014 – 2020, The Integrated Regional Operational Programme,
• cooperation with the Technology and Knowledge Transfer
Centre of the University of Pardubice.

•

Department of Healthcare
consultations and cooperation in preparation of project fund
applications from EU structural funds, The Integrated Regional
Operational Programme,
• project management, implementation and administration.

•

•
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OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / AREAS OF RDA PR ACTIVITIES
PŘÍPRAVA STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ
PREPARATION OF STRATEGIC DOCUMENTS
RRA PK se podílí na zpracování strategických dokumentů pro
obce, města či svazky obcí (mikroregiony). Jedná se například
o strategické plány rozvoje území, strategie rozvoje cestovního
ruchu, analýzy situace v oblasti lidských zdrojů, vzdělávání, regionální inovační strategie a další.

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

REALIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ
SELECTION PROCESSES (TENDERS)
RRA PK administruje výběrová řízení v rámci dotačních programů dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.,
v platném znění.

RDA PR administrates selection processes within subsidy programmes according to the Act of Public Procurement, No.
134/2016 Coll. as amended. In 2017, the following selection
processes were administered.

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA A PORADENSTVÍ
PROJECT PREPARATION AND CONSULTING SERVICES
RRA PK má mnohaleté zkušenosti se zpracováním, realizací
a řízením projektů veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru. Svým klientům, partnerům a členům nabízí široké spektrum činností souvisejících s projektovou přípravou
a poradenstvím. Jedná se především o:
• konzultace, formulace a posuzování projektových záměrů,
• vyhledávání vhodných dotačních titulů a dohlížení na dodržování podmínek jednotlivých operačních programů,
• zpracování žádostí o dotace včetně povinných příloh,
• administraci a monitoring projektů ve fázi realizace a jejich
udržitelnosti,
• zpracovávání podkladů pro veřejné zakázky dle platné legislativy.

RDA PR has large experience with processing, implementation and management of projects from public, business and
non-profit sector. RDA PR offers a wide spectrum of project
related activities and consultancy to its clients, partners and
members in particular:
• consultancy, formulation and assessment of project intentions,
• search for suitable subsidy programmes and supervision over
compliance with specific conditions of individual operational
programmes,
• elaboration of applications including mandatory attachments,
• administration and monitoring of projects at the stage of their
implementation and their sustainability,
• processing of basis for public procurement according to the
legislation currently in force.
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OBLASTI ČINNOSTI RRA PK / AREAS OF RDA PR ACTIVITIES
Počet zpracovaných žádostí v roce 2017 / Number of processed applications in 2017

Dotační titul / Funding program

Počet projektů / Number
of projects

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

Požadovaná výše dotace
[Kč] / Requested subsidy

IROP

82

1 929 280 729,96

1 446 960 547,47

OPŽP / OPE

38

894 056 923,64

670 542 692,73

Ostatní / Others

25

588 195 344,50

441 146 508,38

145

3 411 532 998,10

2 558 649 748,58

Celkem / Total

Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR

V roce 2017 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
připravovala celkem 145 projektových žádostí. Žádosti byly
zpracovány s cílem získat financování z devíti různých národních
operačních programů a státních dotačních titulů.

In 2017, the Regional Development Agency of the Pardubice
Region processed 145 project subsidy requests. Those requests
were processed into nine national operational programmes and
state subsidy titles with the aim to gain funding.

Nejvíce žádostí o podporu bylo zpracováno v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu. Z celkového
počtu 145 připravovaných projektů bylo 82 projektů zaměřeno
právě na IROP. Dle oblasti podpory se jednalo nejčastěji o projekty spadající pod prioritní osu 2, specifický cíl 2.4: Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
Projekty, zaměřené na modernizaci mateřských, základních
a středních škol, byly podány jak přímo do výzev IROP, tak
nepřímo prostřednictvím výzev Integrované územní investice
Hradecko-pardubické aglomerace, tzv. ITI. Mimo výše uvedené
byly v RRA PK zpracovány dále projekty zaměřené na oblast
dopravy, tedy modernizaci silnic a vybudování cyklostezek či
projekty řešící zajištění kybernetické bezpečnosti a další.

The biggest number of subsidy requests were processed as
a part of the Integrated Regional Operational Programme.
82 projects, out of the total number of 145 processed ones,
were focused on IROP. According to the area of support, these
were mainly projects belonging under the priority axis 2, the
specific objective 2.4: Improving quality and availability of infrastructure for education and lifelong learning. Projects aiming
to modernize nurseries, primary, secondary and high schools
were submitted both directly under IROP appeals and indirectly
through appeals of Integrated Territorial Investment of Hradec
– Pardubice Agglomeration (ITI). Besides the above mentioned,
there were also other projects processed by RRA PK which were
focused on the sphere of transport, like modernization of roads
and construction of cycling paths, or solutions leading to assure
cyber security.

Druhým nejvíce využívaným programem v roce 2017 byl
Operační program životní prostředí. Připraveno bylo celkem 38
projektů zaměřených nejčastěji na snížení energetické náročnosti veřejných budov. Pouze tři projekty se zabývaly odpadovým
hospodářstvím, jeden projekt byl následně zaměřen na ochranu
migrace obojživelníků v postižené lokalitě.
Poslední část projektů byla zpracována za účelem získání dotační podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů
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The second most used programme throughout 2017 was the
Operational Programme Environment. There were 38 projects
prepared in total. Those were most often focused on reduction
of energy consumption of public buildings. Only three projects
were dealing with waste management , one project was later
directed towards protection of amphibian migration in the
affected area.

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2017

– Operačního programu zaměstnanost (5 projektů). Státních
dotačních titulů – Státního fondu životního prostřední ČR
(3 projekty), Státního fondu dopravní infrastruktury (4 projekty).
Celkem devět projektů bylo připraveno do výzev Ministerstva
pro místní rozvoj. Po jednou projektu byly připraveny žádosti
o podporu do výzev Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

The last portion of projects was processed with an aim to gain
subsidy support from European structural and investment funds
– Operational Programme Employment (5 projects), public subsidy tittles – State Fund of Environment of the Czech Republic
(3 projects), State Fund of Transport Infrastructure (4 projects).
Nine projects in total were processed under appeals of the
Ministry of Regional Development. There were three other
projects processed under appeals of the Ministry of Agriculture,
Ministry of Industry and Trade and Ministry of Education Youth
and Sports of the Czech Republic.

Počet zpracovaných žádostí o dotaci v roce 2017
/ The number of grant applications according to type of OP in 2017

Finanční objem projektů zpracovávaných v roce 2017 [Kč]
/ Financial volume of projects processed in 2017 in CZK

Celkové výdaje projektu
/ Total costs of the project

90

Požadovaná výše dotace
/ Requested subsidy
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Zdroj: RRA PK / Source: RDA PR
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CERTIFIKÁTY / CERTIFICATES
Systém projektového řízení organizace ISO 10006:2003
V prosinci roku 2012 byla RRA PK certifikovaná Systémem projektového řízení organizace ISO 10006:2003 pro poskytování
poradenských a informačních služeb pro organizace a instituce
veřejného a soukromého sektoru, odborných služeb při řešení
problémů rozvoje kraje a jeho koncepčního rozvoje.
Ekologická firma
RRA PK získala v roce 2013 certifikát ECO – ekologická firma, který
jí byl udělen ze strany kolektivního systému ASEKOL. Tímto certifikátem RRA PK navázala na projekt Zelená firma, do kterého byla
zapojena v předchozích letech.
Společnost ASEKOL umožňuje
zaměstnancům RRA PK pohodlně odevzdávat vysloužilé elektrospotřebiče do sběrného boxu
umístěného přímo v interiéru
pracoviště. RRA PK tímto opatřením přispívá k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí, zpětnému odběru výrobků
a třídění odpadů.
Sbírej-toner.cz
Do ekologicko-charitativního projektu Sbírej-toner.cz je RRA
PK zapojena od roku 2009. Tímto projektem, jehož organizaci
převzalo v roce 2012 občanské sdružení AKTIPO, podporuje RRA
PK denní stacionář Slunečnice v Pardubicích. Stěžejní náplní projektu je sběr prázdných tiskových kazet – tonerových a inkoustových, které jsou určeny k renovaci. V České republice jich za
rok skončí na skládkách zhruba 3 400 tun. Jejich odebráním do
speciálního sběrného boxu a následnou renovací se šetří životní
prostředí. Za hodnotu tonerů určených k renovaci poskytne
zpracovatelská firma peněžitý dar 7 vybraným zařízením pro
mentálně postižené v celé České republice.

Ekolamp
Od roku 2013 je RRA PK zapojena do projektu EKOLAMP, a to
konkrétně umístěním separačního kontejneru do svého sídla.
EKOLAMP nabízí partnerství každému - občané, firmy, obce
i veřejné instituce mohou prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému EKOLAMP vysloužilé světelné zdroje a svítidla
zdarma odevzdávat k odborné recyklaci.
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Quality Management System
–
Quality
Management
in Projects ISO 10006:2003
The RDA PR was certified in the
Quality Management System in
Projects ISO 10006:2003 in the field
of providing information services to
the organisations and institutions
from the public as well as private
sector, and professional services in
solving a problem of the regional
development and its conceptual
development.
Ecological Firm
In 2013, the RDA PR was awarded the certificate ECO – ecological
firm by the collective system ASEKOL. By this certificate the RDA
PR proceeded with the Green Firm project, in which RDA PR took
part in previous years. ASEKOL provided RDA PR´s employees
with a chance to dispose of superfluous electrical appliances
comfortably within their workplace by installing a collection
box there. RDA PR, by this, contributes to a responsible attitude
to the environmnent, take-back and waste separation.
Collect-toner.cz
The RDA PR has become engaged in
the ecological and charitable project
„Collect-toner.cz“ since 2009. In 2012, the
civic association AKTIPO took over the
organization of this project. The RDA PR
supports the day-care centre Slunečnice
(Sunflower) in Pardubice by this project. The main idea of the
project is to collect empty toner and ink cartridges for printers, which are then recycled. App. 3,400 tons of such cartridges
a year are disposed in landfills in the Czech Republic. The environment is protected, if they are put into a special collection box
and are subsequently recycled. The processing company grants
7 selected facilities for mentally disabled patients throughout
the Czech Republic a financial donation in exchange for the toners being recycled.
Ekolamp
The RRA PK has got involved in the project EKOLAMP by placing
a separation bin in its headquarters since 2013. EKOLAMP offers
partnership to anyone – citizens, companies, municipalities
and public institutions so that they can deliver their used light
sources and lamps for professional recycling for free through the
collective system network EKOLAMP.
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ZPRACOVANÉ PROJEKTY / IMPLEMENTED PROJECTS
NPK, A.S. PARDUBICKÁ NEMOCNICE, NOVÁ PSYCHIATRIE
/ PARDUBICE REGIONAL HOSPITALS , J.S.C. - SITE PARDUBICE , NEW PSYCHIATRY WARD
Žadatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Operační program: IROP, 54. výzva
Prioritní osa: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů
Oblast podpory: SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Celkové náklady: 295 262 164,02
Požadovaná dotace: 220 179 158,18
Doba realizace: 7. 6. 2016 - 31. 12. 2021
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování – probíhá
realizace
Hlavním cílem projektu zlepšení systému funkční a udržitelné
péče, podporující sociální začleňování osob, ohrožených sociálním
vyloučením v důsledku jejich zdravotního stavu, ztížené dostupnosti zdravotních služeb, a zkrácení doby pobytu mimo přirozené
prostředí a doby pracovní neschopnosti. Cíl je zaměřen na kvalitní
život duševně nemocných.
Projekt je zaměřen na vyrovnání postavení nemocných v systému
zdravotní péče v ČR a na posílení sociálního začlenění. Díky realizaci projektu dojde k umožnění přístupu ke kvalitním zdravotním
službám v regionu.
Dílčím cílem je deinstitucionalizace psychiatrické péče, jež zvýší
dostupnost a kvalitu psychiatrické péče, a to díky organizaci jejího
poskytování a v důsledku toho
se tak zvýší úspěšnost začleňování duševně nemocných
do společnosti.
V Pardubickém kraji (dále jen
„PK“) je systém poskytování
psychiatrické péče materiálně
i technicky zastaralý a celkový
počet psychiatrických lůžek v
přepočtu na obyvatele je zde
několikrát pod průměrem ČR.
Tyto specifika (a mnohá další)
dokazují potřebu zvýšení kvality a bezpečnosti poskytování
psychiatrické péče, což bude Vizualizace nové psychiatrie
mít za důsledek snížení migra- Visualization of new psychiatry ward

Applicant: Pardubice Regional Hospitals , j.s.c.
Operational Programme IROP, 54th call
Priority Axis: Improving Quality of Public Service and Living
Conditions for Residents of Regions
Area of Support: SC 2.3: Development of Infrastructure for
Provision of Medical Service and Health Care
Total Costs of the Project: 295 262 164,02 CZK
Requested Subsidy: 220 179 158,18 CZK
Expected Time of Implementation: 7th June 2016 – 31st
December 2021
Status of Application: Co-funding of the project approved,
realization ongoing
The main goal of this project is to improve the system of functional, operational and sustainable care supporting social integration
of people endangered by social exclusion caused by their health
condition, difficult availability of medical service, prolongation
of time spent out of natural environment and incapacity to work.
The goal is to improve quality of life of those who are mentally ill.
The project targets status equalization of ill people within the
system of medical care in the Czech Republic and reinforcement
of their social integration. Realization of the project will enable
better and easier access to medical service in the region.
Another partial goal is to de-institucionalize psychiatric care
which shall lead into an increase
of availability and quality of psychiatric care through better organization of its provision. This should
result into a higher success rate of
the integration of mentally ill into
our society.
The system of psychiatric care provision in the Pardubice region is
obsolete in both the material nd
the technical regard and the number of beds for psychiatric patients
calculated against the number
of inhabitants is several times below
Zdroj: NPK, a.s. the national average. These specifics
(and many others) only prove the
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ce za psychiatrickými hospitalizacemi mimo území Pardubického
kraje.
V projektu je navržena stavba, která bude užívána jako zdravotnické zařízení. V objektu bude umístěno oddělení psychiatrie
(ambulantní i lůžková část), denní stacionář a oddělení klinické
psychologie.

need to improve quality and safety of psychiatric care provision.
As a result of that we expect a decrease in migration of patients
searching psychiatric hospitalization outside the Pardubice region.
This project includes construction of a building which will be used
as a medical facility. There will be a psychiatric ward (both ambulant and bedded part), a day care centre and a clinical psychology
ward placed in the building.

CYKLOSTEZKA PARDUBICE – HRANICE KATASTRU MEDLEŠICE, I. ETAPA PARDUBICE – DRAŽKOVICE
/ CYCLING LANE FROM PARDUBICE TO THE CADASTRAL BORDERLINE OF MEDLEŠICE, 1ST PHASE
PARDUBICE – DRAŽKOVICE
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Žadatel: Statutární město Pardubice
Dotační program: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
příspěvek z rozpočtu SFDI pro rok 2017 na výstavbu nebo opravu
cyklistických stezek dle §2, odst. 1, písm. f ) zákona č. 104/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů
Celkové náklady: 4 445 000 Kč
Požadovaná dotace: 2 452 000 Kč
Doba realizace: duben 2017 – prosinec 2017
Stav žádosti: schváleno ke spolufinancování, realizováno

Applicant: Statutory City of Pardubice
Subsidy Programme: State Fund for Transport Infrastructure
(SFTI) Subsidy from SFTI budget for 2017 regarding the construction and repairs of cycling lanes according to §2, par. 1, letter f ) of
the act nr. 104/2000 Sb., as amended Subsidy from SFTI budget
for 2017 regarding the construction and repairs of cycling lanes
according to §2, par. 1, letter f ) of the Act nr. 104/2000 Sb., as
amended
Total Costs: 4 445 000 CZK
Requested Subsidy: 2 452 000 CZK
Expected Time of Implementation: April 2017 – December
2017
Status of Application: approved for co-funding, realized

Stezka Dražkovice

Cyccling lane at Dražkovice
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Předmětem žádosti o příspěvek z rozpočtu SFDI byla výstavba
Cyklostezky Pardubice – hranice katastru Medlešice, I. etapa
Pardubice – Dražkovice. Jedná se o přibližně 600 m dlouhou
obousměrnou sdruženou stezku, včetně vegetačních úprav,
určenou pro cyklisty a chodce o ploše 1 800 m2 vybavenou
dopravním značením a osvětlením.
Projekt řeší I. etapu širší akce, která by měla v rámci cyklistické dopravy umožnit bezpečnější spojení mezi Pardubicemi
a Chrudimí. Realizací projektu tak dojde k oddělení nemotorové dopravy od ostatní silniční dopravy, což povede nejen ke
zlepšení plynulosti provozu na silnici II/324, ale také ke zvýšení
bezpečnosti účastníků provozu v uvedeném úseku. Výstavba
stezky zkvalitní možnosti dopravy obyvatel nejen v rámci cest
do a ze zaměstnání, případně skol, ale také za službami a podpoří
i sportovní a volnočasové aktivity obyvatel.

The subject of this request for a subsidy from SFTI budget was
construction of a cycling lane from Pardubice to the cadastral
borderline of Medlešice, 1st phase Pardubice – Dražkovice.
It concerns approximately 600 meters of an integrated two-way
lane, including landscaping, for both cyclists and pedestrians,
with an area of 1,800 m2, equipped with traffic signs and lights.
The project deals with the fist phase of a larger campaign which
should enable much safer connection between Pardubice and
Chrudim for bicycles. Realization of this project shall separate
non-motorized ways of transport from the other road transport
which should result into both transport fluency improvements
on the road II/324 and also into increase in safety of traffic participants within the given section of the road. Construction of
such a lane will improve transport possibilities for residents and
other people not only on their way from and to work or school
but also in search of different service possibilities and sport/
leisure time activities.

OBCHODNÍ AKADEMIE CHRUDIM – REKONSTRUKCE UČEBEN IT A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ
/ BUSINESS ACADEMY CHRUDIM – RECONSTRUCTION OF BIOLOGY AND IT CLASSROOMS
Žadatel: Pardubický kraj
Operační program: IROP (Integrovaný regionální operační program)
Výzva:
8. Nositele Integrované územní investice Hradecko-pardubická
aglomerace
7. Zprostředkujícího subjektu Integrované územní investice
Hradecko-pardubická aglomerace
66. Integrovaného regionálního operačního programu
Prioritní osa: PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Oblast podpory: SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Celkové náklady: 9 473 388,39 Kč vč. DPH
Požadovaná dotace: 8 442 988,69 Kč vč. DPH
Doba realizace: 2.10.2017 - 3.10.2018
Stav žádosti: Projekt byl schválen ke spolufinancování – probíhá
realizace

Applicant: Pardubice Region
Operational Programme: IROP (Integrated Regional
Operational Programme)
Call:
of 8th bearer of Integrated Territorial Investment of Hradec Pardubice Agglomeration
of 7th Intermediary subject of Integrated Territorial Investment
of Hradec – Pardubice Agglomeration
of 66th Integrated Regional Operational Programme
Priority Axis: PO 2 Improving of Public Service and Living
Conditions for Residents of Regions
Area of Support: SC 2.4 Improving of Quality and Availability of
Infrastructure for Education and Lifelong Learning
Total Costs of the Project: 9 473 388,39 CZK incl. VAT
Requested Subsidy: 8 442 988,69 CZK incl. VAT
Expected Time of Implementation: 2nd October 2017 – 3rd
October 2018
Status of Application: Co-funding of the project approved,
realization ongoing

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu dosavadního vzdělávání
na Obchodní akademii Chrudim, a to prostřednictvím rekonstrukce a modernizace pěti odborných učeben (čtyři odborné

The principal objective of this project is to increase the quality of existing education at the business academy in Chrudim
through reconstruction and modernization of five specialized
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učebny IT, jedna odborná učebna přírodovědných předmětů).
Aktuálně jsou učebny ve špatném technickém stavu. Vybavení
učeben neodpovídá potřebám a možnostem 21. století. Učebny
jsou bez interaktivity, vybaveny zastaralými pomůckami.
Rekonstrukcí výše zmíněných prostor dojde jak ke zkvalitnění
výuky odborných předmětů zaměřených na klíčové kompetence
IROP (přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), tak lepšímu zacílení výuky potřebám trhu práce.
Realizací projektu dojde k výraznému rozvoji teoretických vědomostí a praktických dovedností žáků v oblasti práce s výpočetní
technikou, posílí se šance absolventů uplatnit se na trhu práce
a zkvalitní se rovněž jejich příprava ke studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

classrooms (four specialized IT classrooms and one specialized
biology classroom). Actual classrooms are in a very poor technical condition. Equipment of classrooms does not correspond to
needs and possibilities of the 21st century. Classrooms enable
no interactivity, learning tools are obsolete. Reconstruction of
above mentioned areas will result into both the improvement in
quality of teaching of specialized subjects focused on key competences of IROP (natural science, work with digital technologies) and better adaptation of education with regards of actual
labor market needs.
Realization of this project will bring significant advancement
of theoretical knowledge and development of practical skills
in the area of information technology and computing. This will
strengthen the chances of graduates to succeed on the labor
market and improve the quality of their preparation for further
studies at higher vocational schools and universities.

Učebna IT
IT classroom
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POŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PROVOZ SPOLEČNOSTI
/ ACQUISITION OF INFORMATION SYSTEM FOR BETTER COMPANY MANAGEMENT
Žadatel: Vodárenská Svitavy s. r. o.
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl 3.2, 28. výzva Specifické informační a komunikační
systémy a infrastruktura II.
Celkové náklady: 2 514 674,03 Kč vč. DPH
Obdržená dotace: 1 675 330,45 Kč vč. DPH
Doba realizace: 2017 - 2018

Applicant: Vodárenská Svitavy s. r. o.
Operational Programme: Integrated Regional Operational
Programme
Specific Objective 3.2, 28th appeal – Specific Information and
Communication Systems and Infrastructure II.
Total Costs: 2 514 674,03 CZK incl. VAT
Granted Subsidy: 1 675 330,45 CZK incl. VAT
Expected Time of Implementation: 2017 - 2018

V rámci projektu podpořeného z IROP došlo k pořízení a implementaci nového podpůrného informačního systému pro společnost Vodárenská Svitavy s. r. o., která zajišťuje dodávku
pitné vody pro město Svitavy a jeho nejbližší okolí, s jednotnou podporou práce uživatelů a centrem sdílených služeb s vazbou na technologické centrum obce s rozšířenou
působností Svitavy. Implementace informačního systému do
procesů společnosti zajistí rovněž nové funkcionality podporující rozvoj podniku. Jedná se například o elektronizaci vnitřních
procesů s jednotným způsobem práce s centralizovaným ukládáním a využíváním zpracovávaných informací a dat, včetně
dálkového přístupu. Zároveň vytvořením standardů výkonu
a vytvořením či úpravou agentových systémů došlo ke zrychlení
a zjednodušení těchto vnitřních procesů.
Díky projektu byla dále zvýšena spolehlivost, bezpečnost a dostupnost centralizovaného informačního systému. Nový
informační systém společnosti je implementován do oblastí vodárenství (evidence
odběrných a přípojných míst), řízení financí
a účetnictví (objednávky, smlouvy, fakturace, pohledávky), řízení lidských zdrojů
(personalistika, mzdy), elektronického systému správy dokumentů, řízení vztahů se
zákazníky, evidence a správy majetku nebo
v podobě nástrojů podpory uživatelů (helpdesk, servicedesk).

There was a new supportive information system acquired and
implemented in the company of Vodárenská Svitavy s. r. o. as
a part of a project supported from IROP. This company ensures deliveries of drinking water for the town of Svitavy and its
surrounding locations with integrated support of users work and
its own centre of shared service with a link to a technology centre of Svitavy. The implementation of an information system into
company processes will also bring new functionality supporting
development of the company. This involves electronization of
internal processes with unified way of work , centralized storage
and full usage of processed information and data including
a remote access. Concurrently with that, creation of performance standards and creation or adjustment of agent systems has
brought acceleration and simplification of
these internal processes. Reliability, security
and availability of this centralized information system has been increased through the
project. The new information system of the
company has been implemented into the
field of water supply management (register
of supply and connecting points), finance management, accounting (orders, contracts, invoicing, receivables), management
of human resources, (HR, wages), electronic
system of documents management, customer relationship management, register
and management of assets. It also provides
tools of customer support like helpdesk or
servicedesk.

Publicita projektu na IT systému
Obligatory publicity
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REVITALIZACE PŘEDNÁDRAŽÍ CHOCEŇ – TERMINÁL V ZELENI
/ REVITALIZATION OF AREAS ADJACENT TO RAILWAYSTATION – TERMINAL IN GREENERY
Žadatel: Město Choceň
Operační program: IROP (Integrovaný regionální operační program)
Prioritní osa: PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné
regiony
Oblast podpory: SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem
dopravy
Celkové náklady: 25 771 548,21 Kč vč. DPH
Požadovaná dotace: 22 568 696,75 Kč vč. DPH
Doba realizace: 1.7.2018 – 31.12.2020
Stav žádosti: Žádost o podporu doporučena ke spolufinancování

Applicant: Town of Choceň
Operational Programme: IROP (Integrated Regional
Operational Programme)
Priority Axis: PA 1 Competitive, Accessable and Safe Regions
Area of Support: SC 1.2 Increase of the Share of Sustainable
Forms of Transport
Total Costs: 25 771 548,21 CZK incl. VAT
Requested Subsidy: 22 568 696,75 CZK incl. VAT
Expected Time of Implementation: 1st July 2018 – 31st
December 2020
Status of Application: Project recommended for co-funding

Projekt koncepčně řeší problém nevyhovující situace kolem
železniční stanice Choceň. Stávající prostor před a v nejbližším
okolí vlakového nádraží ve městě Choceň v současné době
nesplňuje požadavky, které jsou na takto exponované území
z mnoha hledisek kladeny. Předkládaný projekt v rámci výstavby
přestupního terminálu bude mít za následek zlepšení dopravní
infrastruktury a revitalizaci veřejného prostoru městě a povede
ke zkvalitnění standardu dopravní obslužnosti v okolí Chocně.

This project provides conceptual solution of unsatisfactory situation around the railwaystatioin in Choceň. Current areas adjacent
to the railway station in the town of Choceň do not meet requirements put on such a publicly exposed place by many aspects.
The presented project, which is a part a new transfer terminal
construction, will result into improvements in transport infrastructure, revitalization of public spaces in the town and better
quality of transport accessibility in Choceň precincts.
The goal of the project is to increase the level of public transport
usage in Choceň and its precincts which means modernization of infrastructure carrying public transport in and around
Choceň, increase in safety of road traffic in Choceň, expansion
of infrastructure for parking of cars and bicycles in the town
and improvement in quality of conditions for public transport
providers. This project ensures a quality standard of transport
accessibility in and around Choceň by increasing the quality of
railway transport which is much more environmental friendly.

Současný stav okolí vlakového nádraží
Currant situation around the railway station

Cílem projektu je zvýšení míry využití veřejné dopravy v Chocni
a okolí, tedy modernizace infrastruktury provozování hromadné dopravy v Chocni, zvýšení bezpečnosti silničního provozu
v Chocni, rozšíření infrastruktury pro parkování automobilů
a jízdních kol v Chocni, zkvalitnění podmínek pro provozovatele
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The planned terminal will simplify transfer between different
means of transport as well as access of those people using individual ways (both motorized and non-motorized) to reach public
transport. Construction of the new transfer terminal will enable
better interconnection of towns and municipalities on routes
leading through Choceň and increase competitiveness of the
region and its attractiveness for investors, visitors and citizens.
The project completely solves the reconstruction of both transport and technical infrastructure with possible modification or
construction of other land objects with corresponding street
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veřejné dopravy. Projekt zajišťuje kvalitní standard dopravní
obslužnosti v okolí města Choceň zlepšením kvality železniční
dopravy šetrné k životnímu prostředí.
Nově vybudovaný terminál má usnadnit přestup mezi různými
typy dopravy a rovněž usnadnit přístup cestujících využívajících
individuální dopravu (motorovou či nemotorovou) k veřejné
hromadné dopravě. Výstavbou nového přestupního terminálu
dojde ke kvalitnějšímu propojení obcí a měst na trase vedoucí
přes město Choceň a ke zvýšení konkurenceschopnosti regionu
a také jeho atraktivity pro investory, návštěvníky i obyvatele.
Stavba řeší kompletní rekonstrukci dopravní a technické infrastruktury s vyvolanou úpravou nebo výstavbou pozemních
objektů s navazujícím osazením uličního mobiliáře. Po dokončení stavby se účel využití území včetně vazeb na okolí a okolní
zástavbu nezmění. Předmětnou stavbou však dojde ke splnění
podmínek platné legislativy pro veřejný prostor a dokončená stavba bude plně vyhovovat požadovanému účelu včetně
požadovaného bezbariérového řešení dle vyhlášky 398/2009
Sb. Hlavní aktivitou projektu je výstavba terminálu jako významného přestupního uzlu veřejné dopravy. Díky realizaci projektu
dojde k výstavbě přestupního terminálu ve městě Choceň.
Doplňkově budou vybudovány prvky zvyšující bezpečnost
dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), prvky telematiky
pro veřejnou dopravu (např. informační systémy pro cestující)
a prvky zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci
negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a parkovací plochy.

furnishing. Completion of such a structure will change neither
the purpose of the area utilization nor the links towards other
surrounding areas. Fulfilment of the project will result into meeting the conditions of existing legislation for public spaces and
the completed construction will fully comply with the required
purpose including demanded wheelchair accessible solution
according to the decree 398/2009 Coll.. The main activity is the
construction of a terminal as an important transfer junction of
public transport.
There will subsequently be elements increasing transport safety
built (e.g. wheelchair accessible communications for pedestrians, public lighting, elements of intelligent traffic systems)
including elements of public transport telematics (e.g. information systems for passengers), elements decreasing and compensating influence on environment (e.g. planting of verdure) and
parking areas.

Územní studie terminálu
Engineering study of the terminal
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ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NA LETIŠTI PARDUBICE
/ INCREASING SECURITY MEASURES AT PARDUBICE AIRPORT
Žadatel: EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.
Dotační titul: Letiště – Security (Státní fond dopravní infrastruktury)
Celkové náklady: 9 550 916,50 Kč vč. DPH
Obdržená dotace: 8 118 279,03 Kč vč. DPH
Doba realizace: 2017 - 2018

Applicant: EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s.
Grant Title: Airport – Security (State Fund of Transport
Infrastructure)
Total Costs: 9 550 916,50 CZK incl. VAT
Granted Subsidy: 8 118 279,03 CZK incl. VAT
Expected Time of Realization: 2017 - 2018

V rámci projektu podpořeného ze SFDI bylo pořízeno vybavení za účelem zvýšení bezpečnosti provozu Letiště Pardubice.
Konkrétně se jedná o: zařízení pro stopovou detekci výbušnin
(ETD), které je jedním z prostředků detekční kontroly cestujících
a jejich zavazadel a doposud v systému bezpečnostní kontroly chybělo; RTG zařízení pro detekční kontrolu kabinových
zavazadel s pokročilou dvou-pohledovou technologií; průchozí detektor kovů umožňující pomocí zónové detekce odhalit
u kontrolované osoby přítomnost kovového předmětu, který
je dále dohledán a identifikován pomocí následných metod
detekční kontroly; kamerový systém složený z celkem 54 kusů
kamerových těles různých typů (vnitřních i venkovních) za účelem monitorování provozu na letištním terminálu a napomáhání
tak ochraně osob, provozu a vybavení letiště; elektronickou
zabezpečovací signalizaci / elektronickou kontrolu vstupu (EZS/
EKV). V případě EZS se jedná se o systém plášťové a prostorové
ochrany, subsystém EKV zajišťuje vstup do vybraných prostor
pouze držitelům identifikační karty. Pořízené vybavení je z velké
části instalováno v novém terminálu pro cestující, dokončeném
v roce 2017.

There was equipment bought as a part of a project supported
by SFTI in order to increase security measures at the Pardubice
Airport. It was specifically the following equipment: device for
trace detection of explosives (ETD) which is one of the means
of detection control of passengers and their luggage and it has
been missing so far as a part of security control system; an X-ray
device for detection control of cabin luggage with advanced
double-edged technology; a walk-through metal detector enabling to reveal a presence of any metal objects on the inspected
individual through a zonal detection (such an object is further
searched and identified through other methods of detection
control); CCTV composing of 54 pieces of individual cameras of
different types (both indoor and outdoor) which will monitor
traffic at the airport terminal and be conductive to protection
of people, airport equipment and its operation; electric security
signalling / electric entrance control (ESS/EEC). Regarding ESS it
is a system of coating and spacial protection, the ECC subsystem
ensures that entrance to selected buildings is only possible for
holders of identification cards. Acquired equipment has been
mainly installed in the new passenger terminal which was finished in 2017.

RT6 zařízení
X-Ray device
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Zdroj: EBA a.s.

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2017

REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE
/ REGIONAL WASTE CENTRE OF THE PARDUBICE REGION
Provoz Regionálního
odpadového centra
Pardubického kraje
(dále jen ROC) je zajištěn Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje s ohledem na plnění
cílů Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje. ROC
funguje již třináctým rokem jako odborná platforma poskytující
komplexní poradenskou a informační činnost obcím, právnickým a fyzickým osobám z Pardubického kraje v oblasti odpadového hospodářství. Na území Pardubického kraje realizuje ve
spolupráci s partnery dlouhodobé projekty v oblasti odpadového hospodářství a prostřednictvím webových stránek informuje
o své činnosti a legislativních změnách týkajících se dané problematiky a také reaguje na vznesené dotazy.
Činnosti ROC:
ROC provozuje webové stránky www.odpadypk.cz, kde
je k dispozici seznam separačních dvorů na území celého
Pardubického kraje, informace o krajských komunikačních kampaních a aktuality z oblasti odpadového hospodářství;
• ROC dále spravuje webové stránky www.ekontejnery.cz provozované v rámci realizace krajského projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně
jejich obalové složky v Pardubickém kraji a jeho podprojektů“;

•

Slavnostní vyhlášení soutěže obcí ,,O Perníkovou popelnici 2016‘‘
Ceremonial result announcement of the competition ,,Gingerbread Dustbin 2016‘‘

The Regional Waste Centre of the Pardubice Region (hereafter
referred to as RWC) is made operational by RDA PR to fulfil the
goals of the Waste Management Plan of the Pardubice Region.
RWC has been operating for thirteen years as a professional
platform providing complex consulting and information services
to towns, municipalities, as weel as legal entities and individuals
from the Pardubice region in the field of waste mangement.
RWC implements and realizes, in cooperation with its partners,
long-term projects in the field of waste management and, via its
website, provides information on its own activities and legislative changes regarding to given issues within the region. It also
reacts to enquiries.
RWC activities:
RWC operates the website www.odpadypk.cz where it is possible to find a list of separation points for recyclables throughout the Pardubice region, information about communication
campaigns and news from the area of waste management;
• RWC operates the website www.ekontejnery.cz, created within the regional project of ‘Intensification of separate collection and ensuring of recycling of communal waste, including
the packaging components and its sub-projects’;
• RWC, in cooperation with the Pardubice region, authorized
packaging company EKO-KOM a.s. and the collective systems
of ASEKOL and ELEKTROWIN, implements regional projects
aiming towards long-term support of separation of reusable
components of communal waste and take back of electric
and electronic devices. The main aim of those projects is
to increase the level of waste separation and the recycling
of packaging components and the yield of used electronic
devices in the region. The intention of mentioned projects is
to steadily build and maintain quality, public accessible collection network which means to equip towns and municipalities with containers for collection of individual commodities
(paper, plastic, glass) or to reinstate their current collection
network with new containers and install collection bins for
small electronic devices into collection yards;
• RWC organises seminars, workshops and excursions, focused
on complex waste management with an incentive to present
good experience and practice within the waste management
of towns and villages, separation of packaging and packaging waste.

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

ve spolupráci s Pardubickým krajem, autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a.s. a kolektivními systémy ASEKOL
a ELEKTROWIN realizuje ROC krajské projekty zaměřené na
dlouhodobou podporu třídění využitelných složek komunálních odpadů a zpětného odběru elektrických a elektronických
zařízení. Hlavním cílem těchto projektů je rozšíření separace
a recyklace obalů a zvýšení výtěžnosti vysloužilého elektrozařízení na území Pardubického kraje. Záměrem projektů je
také napomoci obcím v Pardubickém kraji budovat a udržovat
kvalitní, pro občany dostupnou sběrnou síť, tedy dovybavit
obce kontejnery pro sběr jednotlivých komodit (papír, plasty,
sklo) či obnovit jejich stávající sběrnou síť novými nádobami,
dále dovybavit sběrné dvory a rozšířit sběrná místa o nádoby
na drobné elektro;
pro zástupce měst a obcí Pardubického kraje pořádá ROC
semináře a exkurze zaměřené komplexní nakládání s odpady
s důrazem na prezentaci dobré praxe v odpadovém hospodářství obcí a třídění obalů a obalových odpadů.

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

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

AOS EKO-KOM and the Pardubice Region records and assesses
the requirements of the towns and municipalities of the region
for the intensification of recyclable collection points. Acquisition
of containers is always preceeded by thorough analysis of
existing equipment within the given area and overall quality increase of collective network. Based on such analysis, there
were towns and municipalities with low yield, aggravated accessibility of public network and higher potential for waste separation addressed in 2017. There was higher demand for containers
recorded in 2017 which copied the economical situation of
citizens and which had resulted into higher waste production
including the production of packaging waste.
In 2016, the needs of 46 requests from municipalities of the
Pardubice region were met and 332 new waste collection bins
designed for paper, plastic, and white and coloured glass were
deployed within the project. This represents three times the
amount of new containers from 2016. These bins intensified the
density of collection points of the municipalities in the region
and increased the opportunity for the citizens of the Pardubice
Region to separate their waste.
As a part of the project, RDA PR is trying to increase awareness
among citizens of the region and, in turn, win their participation
in waste separation. Successful cooperation on promotion of

•

Projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji
a jeho podprojektů“ probíhá na celém území Pardubického kraje
a je financován AOS EKO-KOM a.s., Pardubickým krajem a od roku
2011 také kolektivními systémy ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s.
RRA PK zajišťuje koordinaci projektu a samotnou realizaci jednotlivých dílčích činností. Cílem projektu je vytvoření funkčního
a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek
komunálních a obalových odpadů.

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

26

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

EKO-KOM, a.s.
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REGIONÁLNÍ ODPADOVÉ CENTRUM PARDUBICKÉHO KRAJE
/ REGIONAL WASTE CENTRE OF THE PARDUBICE REGION
Nákupu nádob vždy předchází pečlivá analýza vybavenosti
území, zjišťující potřeby rozšíření a celkového zkvalitnění sběrné
sítě. Na základě vyhodnocení byly v roce 2017 prioritně osloveny
obce s nízkou výtěžností, špatnou dostupností veřejné sítě a s
vyšším potenciálem ke třídění. V roce 2017 byla zaznamenána
zvýšená poptávka po nádobác, která kopírovala ekonomickou
situaci občanů, jež má za následek vyšší produkci odpadů včetně
obalové složky.
V roce 2017 bylo vyhověno žádostem 46 měst a obcí Pardubického
kraje, do kterých bylo z projektu pořízeno a následně rozmístěno celkem 332 nových nádob určených na sběr papíru, plastů,
směsného a čirého skla, což představovalo téměř trojnásobek
nových nádob oproti roku 2016. Tyto nádoby zahustily sběrnou
síť měst a obcí Pardubického kraje, a tedy opět zvýšily možnosti
občanů Pardubického kraje třídit odpad.
Součástí projektu je snaha zvýšit informovanost občanů a jejich
aktivní účast na třídění odpadů. V roce 2017 pokračovala úspěšná spolupráce v rámci propagace tématu třídění odpadů v
Pardubickém letním kině, která probíhala prostřednictvím vysílaného spotu „Život dává smysl, když je vše na svém místě“ a
zajištěním nádob na tříděný odpad pro návštěvníky kina ve
spolupráci s městem Pardubice.
Pro veřejnost je k dispozici 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.

waste separation continued throughout 2017 with Pardubice´s
summer cinema where the advertising spot “Life makes sense
when everything is in place” was shown and bins and litter
boxes for separate waste used in cooperation with the city of
Pardubice.
The public can access www.ekontejnery.cz, to obtain information on correct waste separation in our region. In cooperation
with Eco-centre Paleta, which is the regional coordinator of
environmental education, RDA PR prepares eco-educational
programmes aimed at waste production prevention and waste
separation for schools.

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

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

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

The project “Regional communication campaign of ASEKOL” by
the company ASEKOL a.s. and “Intensification of the disposal of
electrical devices and development of the network for collection
points and increase of awareness” by the company ELEKTROWIN
a.s. are subprojects of the regional project mentioned above,
whose coordinator is also RDA PR.
The aim of these projects, and of the regional communication
campaigns, was to strengthen the effectiveness of old electrical devices collection and to offer the citizens information how

Spot v letním kině
Spot at the summer cinema
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Cílem těchto projektů (resp. krajských komunikačních kampaní)
je zefektivnit zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a především poskytnout informační podporu občanům Pardubického
kraje, a to v oblasti nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči v
souladu se zákonem o odpadech a Plánem odpadového hospodářství Pardubického kraje.
Předmětem plnění v roce 2017 byla realizace osvětových a
vzdělávacích aktivit zaměřených na propagaci zpětného odběru
elektrozařízení a mediální zajištění technické podpory.
Ve snaze navýšit zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím červených stacionárních kontejnerů byla v rámci
„Krajské komunikační kampaně ASEKOL“ realizována informační
osvětová akce s názvem „Red Bag. Téměř polovina obyvatel
Pardubic obdržela prostřednictvím České Pošty červené reklamní tašky společně s letáky a s informacemi o rozmístění nejbližších červených stacionárních kontejnerů.
V rámci krajské komunikační kampaně pokračovala v roce 2017
spolupráce se Střediskem rané péče v Pardubicích, o.p.s., kde
byla v průběhu podzimu realizována sběrová soutěž „Odevzdej
vysloužilé drobné elektrospotřebiče“ mezi klienty a návštěvníky
centra. Společnost ASEKOL a.s. podpořila Středisko rané péče
v Pardubicích o.p.s. pořízením iPadu s příslušenstvím, který se
využívá při podpoře vývoje dětí se zdravotním postižením při
konzultacích v klientských rodinách.
Komunikační kampaň projektu „Intenzifikace zpětného odběru
elektrozařízení, rozvoj sběrné sítě a zvýšení informovanosti“
společnosti ELEKTROWIN a.s. byla v roce 2017 mimo jiné realizována prostřednictvím tzv. sběrových akcích, které probíhaly
na sběrných dvorech ve vybraných městech Pardubického kraje.
Společnost ELEKTROWIN se zaměřila na propagaci zpětného
odběru vysloužilých elektrozařízení s důrazem na nutnost zpětného odběru a recyklace kompletních elektrozařízení. Tyto soutěže byly připraveny ve spolupráci s Pardubickým krajem a pro
účastníky soutěží byly vždy připraveny zajímavé ceny.
Ve snaze navázat užší spolupráci s městy a obcemi Pardubického
kraje a seznámit je s možnostmi nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů realizovala RRA PK v průběhu celého
roku setkání a semináře pro jejich zástupce. Na seminářích byly
dostupné informace o inovacích v oblasti zpětného odběru
vysloužilého elektrozařízení a o zapojení do kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN.
Společnou aktivitou všech kolektivních systémů, která proběhla
v roce 2017, byl již jedenáctý ročník populární soutěže obcí ve
třídění odpadů s názvem „O Perníkovou popelnici 2017“. Soutěž
má za cíl motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného
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to deal with waste of electrical devices, how to dispose of the
devices according to legislation regarding waste and according
to the waste management plan of the Pardubice region.
The objective in 2017 was to carry out educational activities
dealing with the promotion of environmental friendly disposal
of used electric devices and the provision of technical support
from the media.
‘Regional communication campaign of ASEKOL’ was aimed mainly at the promotion of collection of old electrical devices through
red containers. In selected towns of the whole Pardubice region
leaflets were spread under the campaign named “Red Bag“.
Almost a half of Pardubice citizens have received red advertising
bags with leaflets and information on location of the closest red
stationary containers.
As a part of the communication campaign, cooperation with
the Centre for Early Intervention in Pardubice, o.p.s. continued
with a collection competition named “Turn in old small electrical devices” among clients and visitors of the centre. Company
ASEKOL a.s. had supported the Centre for Early Intervention
through an acquisition of iPad with accessories which is used to
support development of children with health handicaps during
consultations in client families.
A communication campaign for the ‘Intensification of disposal
of electrical devices, development of the network of collection points and increase of awareness’ project by the company
ELEKTROWIN a.s. was in 2016 implemented through so called
„collection events“ which took place in various collection yards
of the Pardubice region. ELEKTROWIN a.s. aimed their campaign
at advertising and promotion of old electrical device collection
with incentive to recollect and recycle complete electrical devices. These competitions, with possibilities to win interesting prizes, were prepared in cooperation with the region of Pardubice.
RDA PR held several seminars during the year for representatives
of towns and villages aimed at providing closer cooperation
among towns and municipalities and the collection systems
ASEKOL and ELEKTROWIN. The seminars introduced participants
to the possibilities of usable components of communal waste. At
the seminars, participants got information about innovations in
old electrical device collection and its connection to the collective systems of ASEKOL and ELEKTROWIN.
Villages and towns of the Pardubice region are assessed in three
individual categories according to the number of their inhabitants in the competition called „Gingerbread dustbin 2017”. The
main assessment criterion is the output of separated waste,
calculated per one inhabitant a year, with other supplementary
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sběru využitelných složek komunálních odpadů, ale také naplňovat cíle plánu odpadového hospodářství kraje. Obce a města
Pardubického kraje soutěží ve třech samostatných kategoriích
vymezených podle počtu obyvatel. Hlavním hodnotícím kritériem je výtěžnost tříděného odpadu v přepočtu na jednoho
obyvatele za rok při zohlednění doplňujících hodnotících kritérií
(sběr čirého skla, sběr nápojového kartonu, sběr kovů, hustota
sběrné sítě, účinnost tříděného sběru). Od roku 2011 jsou do
soutěže zařazeny samostatné kategorie kolektivních systémů
ASEKOL a ELEKTROWIN, v rámci kterých jsou obce hodnoceny
dle nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v prvním
čtvrtletí roku 2018.

assessment criteria connected to 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 competition. These categories assess the towns and villages
according to the yield of electrical and electronic appliances.
The festive announcement of the results took place in the first
quarter of 2018.

Slavnostní vyhlášení soutěže Perníková popelnice
Ceremonial result announcement of the competition – Gingerbread Dustbin
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MEZINÁRODNÍ PROJEKTY / INTERNATIONAL PROJECTS
REGIONÁLNÍ STRATEGIE ROZVOJE INOVACÍ, KONKURENCESCHOPNOSTI
A RŮSTU VENKOVSKÝCH MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ / INNOGROW
/ REGIONAL STRATEGY OF DEVELOPMENT OF INNOVATIONS, COMPETITIVENESS
AND GROWTH OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES / INNOGROW
Innogrow

Innogrow

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

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

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

Partneři projektu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obchodní komora Molise (IT)
/ Chamber of Commerce of Molise (IT)
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Cílem projektu INNOGROW je zlepšit místní a regionální programy v oblasti inovací a zvýšit konkurenceschopnost a růst
malých a středních podniků ve venkovských oblastech. Jedním
z cílů projektu je identifikovat inovativní podnikatelské modely
a postupy, z nadnárodní úrovně je přenést do místní, regionální
a národní úrovně. Projekt bude realizován ve dvou fázích.
Počínaje rokem 2016 do roku 2019 budou realizovány hlavní
klíčové aktivity projektu. Ve druhé fázi projektu, od roku 2019 do
roku 2021, se budou navržená zlepšení testovat u zástupců cílových skupin, tj. středních a malých podniků a klíčových aktérů
projektu. Cílem druhé fáze projektu je: monitorovat testování,
implementace výsledků projektu u cílových skupin, informovat o
provádění a využitelnosti výsledků projektu relevantním evropským institucím.

The aim of the project is to improve both local and regional
policies on rural economy of SME´s to foster innovation and to
enhance the competitiveness and productivity of these enterprises, with the identification of innovative business models and
approaches at the transnational level and to enable the transfer
of such models and policies to local, regional and national levels.
The project will be implemented in two stages. Starting from
the year 2016 until 2019, the implementation of the project plan
will take place, aiming at achieving improvements in the tackled area. These improvements will, in the second phase of the
project from 2019 to 2021, be tested within participating target
groups: small and medium-sized enterprises and key actors of
the project. The objectives of the second phase are to monitor
testing, implementation of project outcomes and results within
the project target group; to promote and inform the relevant
European institutions about the implementation and applicability of the project results, entrepreneurship and competitiveness
in rural areas.
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Cílová skupina MSP ze sektorů:
• zemědělství, lesnictví, živočišná výroba, rybolov;
• výroba – potravinářských produktů, nápojů, tabákových výrobků;
• ubytovací a stravovací služby – ubytování, stravování, doprava
orientovaná na turistiku, agroturistika;
• zábava a rekreace – kulturní, rekreační zájmy veřejnosti;
• energie a zdroje.
Podnikatelům, z výše vyjmenovaných sektorů, může projekt
přinést otevření možnosti regionálních nebo národních investic
v oblasti inovativních technologií a nových modelů podnikání.
Předpokládáme, že dojde ke zlepšení horizontální a vertikální spolupráce mezi MSP v oblasti prodeje produktů. V rámci
klíčových aktivit dojde k identifikaci osvědčených postupů,
příkladů dobré praxe
a úspěšných modelů podnikání u MSP dojde k tzv. transferu
dobré praxe napříč konsorciem projektu od partnerů, kteří jsou
inovačními leadery – což např. partnerské organizace z Itálie
nebo Anglie, a mohou doporučit postupy již ověřené funkčně,
tržně i ekonomicky. Projekt zvýší povědomí o inovacích u cílových skupin projektu prostřednictvím cílených komunikačních
kampaní, které přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti MSP.
Realizace projektu INNOGROW je naplněna klíčovými aktivitami,
které jsou rozděleny do tří částí.
Nejobsáhlejší je aktivita A Výměna zkušeností, ve které se
nejprve analyzují existující opatření na poli inovací pro MSP
prostřednictvím dotazníkových šetření a jejich následného zpracování, včetně mapování dostupnosti informací o inovacích.
Dále dojde k identifikaci úspěšných nových modelů v podnikání,
které by byly přenositelné i na další MSP. Zkoumat se budou i faktory ovlivňující rychlé nebo pomalé zavádění inovací u podniků.
Dále se budou konat studijní návštěvy zaměřené na výměnu
zkušeností o inovačních výrobních procesech a EU konference
zaměřená na výměnu zkušeností v oblasti podpory MSP na
venkově.
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SME´s target group from following sectors:
agriculture, forestry, animal husbandry, fishing,
food and beverage production; tobacco production
accommodation and catering service – accommodation, catering, tourist-oriented transportation, agro-tourism;
• entertainment and recreation – cultural, public recreational
interests;
• energy and resources.

•
•
•

The INNOGROW project may benefit entrepreneurs from above
mentioned sectors in providing new options in regional and
national programmes, to invest in innovative technologies and
to support new business models in innovation. It is expected
that there will be an improvement of both horizontal and vertical
cooperation among SMEs in the area of product sales. Key project activities will address the identification of best procedures,
examples of good practice and successful business models of
SMEs in rural areas. . The project will allow the transfer of good
practice throughout the consortium from those project partners
that are considered to be innovative leaders, e.g. organisations
from Italy or England. They can recommend such processes
that have already been proven to be functional and successful
in terms of their profitability and market penetration. Another
role of INNOGROW project is to raise awareness of innovation
within project target groups throughout aimed communication
campaigns that will enhance competitiveness of SMEs. .
The project is implemented via key activities and is divided into
three parts.

Aktivita B Komunikace a šíření informací je zaměřena na online
komunikační kampaně, produkci tiskových zpráv, letáků, brožur
apod. Cílem této aktivity je šíření informací o inovacích, nových
technologických postupech, zapojení širší cílové skupiny včetně
širší veřejnosti.

The most comprehensive is a project activity A – Exchange of
Experience (referred as „Joint analysis & peer reviews“) where
the existing measures in innovations are analysed via questionnaire surveys and consequently processed, including the assessment of accessibility of information available about innovation. Furthermore, the identification of successful new business
models that are transferable to other SME´s will be carried out.
Factors influencing either fast or gradual adoption of innovations at enterprises will also be explored. There will also be
study visits taking place. These should facilitate the exchange of
experience regarding innovative production processes. Last but
not least, there will be a European regions summit taking place
which will focus on transfer of experience among rural SME´s in
the area of their support.

Poslední aktivitu tvoří C Projektový management zaměřený na
každodenní řízení projektu po obsahové a finanční stránce.

Activity B – Communication and Dissemination is focused on
online communication campaigns, creation and distribution
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Významnou roli v projektu hrají klíčoví aktéři na poli inovací
(tzv. stakeholders) – zástupci samospráv, vzdělávacích institucí,
agrárních komor, organizací podporující podnikatelské prostředí,
NNO.

of press releases , leaflets, brochures etc.. The objective of this
activity is dissemination of information tackling innovation, new
technologies and involvement of broader target group, including the general public

Klíčoví aktéři projektu se setkávají jednou za semestr. Druhé
setkání klíčových aktérů (první bylo v roce 2016) proběhlo
v únoru 2017 a představilo stakeholderům inovační prostředí
v České republice a možné dotační tituly, ze kterých lze na podporu inovací žádat o dotace. Třetí setkání proběhlo na podzim
a bylo zaměřeno na konkrétní inovační postupy, které pomohly
podnikům zvýšit efektivitu ve výrobě, čímž se firmám zvýšily
zisky.

The last activity consists of C Project Management and aims
towards every day management of the project regarding both
its content and its financial aspects.

Důležitou aktivitou projektu byla Konzultační schůzka odborné
veřejnosti. Nosným tématem setkání byly Faktory ovlivňující
přijímání inovací u malých a středních podniků. Prezentace
seznámila účastníky se základními modely inovativního procesu, vstupy a výstupy inovačního potenciálu, uplatnění marketingového přístupu k inovacím, transfer technologií, ochrana duševního a průmyslového vlastnictví, vliv mezinárodní
vědeckotechnické spolupráce, řízení vs. vedení podniku při
implementaci inovací. Přednášejícím byl generální sekretář
Asociace inovačního podnikání Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.
Významnou aktivitou v projektu je transfer dobré praxe. Ten
probíhá především prostřednictvím mezinárodních workshopů
a setkání. Mezinárodní seminář zaměřený na inovační podpůrná
centra proběhl na Milánské Polytechnické univerzitě v kampusu

Hexakoptéra
Hexacopter

Key actors of the project, co called stakeholders, play an important role on the field of innovation – Stakeholders are representatives of self-governments, educational institutions, agrarian
chambers, organisations supporting business environment and
non-governmental organizations.
Stakeholders of this project meet once every semester. The
second stakeholder meeting (the first was in 2016) took place
in February 2017 and introduced innovative environment in the
Czech Republic and possible subsidy titles which are available to
be drawn funding for innovations from. The third meeting took
place in autumn 2017 and it was focused on concrete innovative
procedures which had helped different enterprises to increase
their production efficiency and subsequently profit.

One of the important activities of the project was the
Consultation Meeting for Professional Public. The main topic of
the meeting were factors influencing the acceptance of innovations at small and medium sized enterprises. The presentation
introduced participants to basic models of innovative processes,
inputs and outputs of innovative potential, application of marketing approach towards innovations, transfer of technologies,
protection of intellectual and industrial property, influence of
international scientific and technical cooperation, management
vs. conduct of enterprises during implementation of innovations. The lecturer was the Secretary General of the Association
of innovative Entrepreneurship Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc.

An important activity of this project is a transfer of good practice
and experience. Such a transfer is achieved primarily through
international workshops and meetings. There was an international seminary with focus on supportive innovation centres
held at the campus of the Polytechnic University of Milano in the
town of Lecco between 2nd and 3rd March 2017. The organizing
partner, Lombardy Foundation for the Environment – FLA, had
arranged a workshop with participation of stakeholders from
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ve městě Lecco ve dnech 2. – 3. března 2017. Pořádající organizace, Nadace pro životní prostředí v Lombardii, uspořádala
seminář za účasti klíčových aktérů projektu z Lombardie
a dalších externích odborníků. V průběhu semináře, regionální
zástupci místní samosprávy využili příležitost k výměně názorů,
pohledů a seznámili se strategiemi a opatřeními regionální
politiky implementované v ostatních regionech. Zároveň získali
společný postoj týkající se rozvoje, organizace a zajištění provozu podpůrných inovačních center, která budou poskytovat
praktické informace o nových technologií, inovačních procesech
a vhodných finančních nástrojích. Diskuze se ubíraly v těchto
tematických oblastech a) výzvy v oblasti zavádění inovací u
MSP, b) nové převratné technologie u MSP a c) rozvoj podnikání
a podpůrné služby v oblasti inovací. Pozvaní řečníci prezentovali
v průběhu jednotlivých bloků. Po přednáškách bezprostředně
následovaly debaty u kulatého stolu. V rámci interaktivní části
umožnily účastníkům podělit se o zkušenosti a příklady využití
relevantních dovedností v rámci utváření strategie a politiky.

the region of Lombardy and also other external professionals.
The seminar offered a chance for representatives of the local
regional autonomy to exchange opinions, ideas and points of
view and got to know the strategies and measures of regional
politics implemented in other regions. They had also gained
a common position towards questions of development, organizing and securing service of supportive innovation centres which
would provide practical information about new technologies,
innovative processes and suitable financial tools. Discussion was

3. setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW
3rd stakeholder meeting

Konzultační schůzka za účasti odborné veřejnosti
Consultation meeting for professional public

Další meziregionální workshop zaměřený na stimulaci a podporu
vývoje inovativních produktů se konal ve dnech 6. a 7. června
2017 v bulharském městě Stara Zagora. Regionální hospodářská
rozvojová agentura Stara Zagora (SZREDA), jakožto hostitelská organizace, připravila workshopy zaměřené na politiku
a strategie. Všichni partneři projektu se zúčastnili prvního workshopu zahrnujícího i další zástupce zúčastněných stran a externí
experty. Během tohoto workshopu měli zástupci regionální
správy jedinečnou možnost vyměnit si poznatky se svými kolegy, vidět jiné úhly pohledu, seznámit se s aktuálními politickými
a strategickými opatřeními a stanovit metodiku v oblastech jako:
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moving around these topics a) appeals from the area of innovation implementation at SMEs, b) new revolutionary technologies
at SMEs and c) development of entrepreneurship and supportive
service in the area of innovation. Invited speakers were presenting during the individual panels. Lectures were immediately
followed with a round-table debate. The interactive part had presented participants with a possibility to share their experience
and individual cases of relevant skill usage within the creative
process of strategy and politics.
Another interregional workshop focused on stimulation and
promotion of development of innovative products was held
in the Bulgarian town of Stara Zagora between 6th and 7th
July. Stara Zagora Regional Economic Development Agency
(SZREDA), as a hosting partner, organized workshops aiming
at politics and strategies. All project partners had taken part in
the first workshop which also included other stakeholder representatives and external experts. This workshop had presented
representatives of regional authorities with a unique chance to
interchange experience and knowledge with their colleagues, to
find different points of view, to get to know the actual political
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podpora investic do patentů a jejich využití, studie komerčního
potenciálu nových produktů a hodnocení proveditelnosti
a využitelnosti nových technologií.
Projekt je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie
z Programu Interrreg Europe. Výše dotace činí 85 procent, spolufinancování činí 15 procent způsobilých výdajů.

and strategic measures and to set up methodology in areas like:
support of patent investments and its utilization, studies of commercial potential of new products and evaluation of feasibility
and accessibility of new technologies.
The project is co-funded by the European Union from the
Interreg Europe Programme. The amount of funding is 85 percent, co-funding makes 15 percent of eligible costs.
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SLUŽBY INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU /
SERVICES WITH INFORMATIVE NATURE
Regionální informační servis

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

Regionální informační servis Pardubického kraje (RIS Pk) je
zaměřen na oblast regionálního rozvoje pro potřeby nejširší
veřejnosti i specifických uživatelů. Sběr regionálních dat na
území Pardubického kraje je zajišťován RRA PK. Informace jsou
zveřejněny na portálu www.risy.cz/cs/krajske-ris/pardubicky-kraj
nebo www.risy.cz/cs.
Internetové stránky RRA PK
Na internetových stránkách www.rrapk.cz naleznete veškeré
informace o RRA PK. Webové stránky informují o dotačních titulech na úrovni kraje, o národních a evropských dotacích, poskytují informace o Asociaci inovačního podnikání ČR, o aktivitách
agentury v oblasti životního prostředí (spolupráce se společností
EKO-KOM, Regionální odpadové centrum) nebo poskytují informace o realizovaných projektech.

Website of RDA PR
On the internet websites www.rrapk.cz all information about
the RDA PR can be found. Websites inform about subsidy titles
at regional level, national and European subsidies, The
Association of Innovative Entrepreneurship CR, about agency´s
activities in the field of environment (cooperation with EKOKOM company, Regional Waste Centre) and provide information
about realized projects.
RDA PR web pages archived by the National library
of the Czech Republic
Since November 2010, the RDA PR´s web pages are archived by
the National library of the Czech Republic (www.webarchiv.cz).

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

Úvodní stránka webu rrapk.cz
Homepage of the web rrapk.cz
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SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI AGENTURAMI A ORGANIZACEMI /
COOPERATION WITH OTHER AGENCIES AND ORGANISATIONS
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.

RDA PR is a member of the Czech Association of Development
Agencies (CADA), and takes part in CADA meetings and conferences organised by CADA. RDA PR cooperates within its activities with other agencies supporting regional development in the
region of Pardubice as well as in other regions.

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

RDA PR cooperates with the Business and Investment
Development Agency CzechInvest through its regional office
in Pardubice. This cooperation is reflected in updating and
completion of database of commercial real estate register in the
Pardubice Region and in organising educational events and consultations for the project preparation in the region.

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

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

RRA PK je partnerem Celostátní sítě pro venkov – Pardubický kraj.
RRA PK spolupracuje také s Krajskou hospodářskou komorou
Pardubického kraje.

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

Na poli regionálního rozvoje RRA PK aktivně spolupracuje
se zahraničními subjekty – s Agenturou regionálného rozvoja
v Prešově či s vládním krajem Tübingen a okresem Reutlingen
v Německu.
RRA PK rovněž spolupracuje s organizacemi zřizovanými
Pardubickým krajem v oblasti školství, dopravy a kultury, zdravotnictví a sociálních služeb.

RDA PR also cooperates with the Regional Chamber of Commerce
of the Pardubice Region.
RDA PR actively cooperates with foreign entities in the area
of the regional development – The Regional Development
Agency in Prešov, government region Tübingen and the District
of Reutlingen in Germany.
RDA PR also cooperates with organisations established by the
region of Pardubice in the fields of education, transport, culture,
health care, and social services.
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ZAMĚSTNANCI RRA PK / RDA PR EMPLOYEES
Pracovní tým RRA PK tvoří mladý kolektiv odborných konzultantů s všestranným zázemím vzdělání a pracovních zkušeností.
Prostřednictvím svých zaměstnanců nabízí RRA PK odbornost,
zkušenost v oboru, vysokou kvalitu práce a profesionalitu.
Vzdělání zaměstnanců:
• Angličtina pro EU fondy – v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“
• International Project Management Association - level D (IPMA „D“)

Červenka Richard, Mgr.
Ředitel / Director

The work team of RDA PR is made up of young and specialized
consultants with a comprehensive bacground of the education
and work experience. The agency offers expertize and high
quality work, prefessionalism and specialised erudition through
its employees.
Education of the employees:
• English for EU funds – within the project „The Support of the
Professional Education of the Employees“
• International Project Management Association - level D (IPMA „D“)

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

Konzultanti / Consultants:
Bukáček Tomáš, Mgr.,

Čapek Václav, Mgr.

Feltl Lukáš, Ing.

Hoffmanová Jana, Mgr.

Hošková Michaela, Ing.

Charvátová Pavla, Ing.

Krejčí Jarmila, Ing.

Smuts Petra

Srdínková Petra, Mgr.

Štefančová Klára, Mgr.

Žáková Barbora, Mgr.

konzultant investičních a
neinvestičních projektů v
oblasti vzdělávání / Consultant
for investment and noninvestment educational projects

konzultant pro strategické
dokumenty a pro oblast investičních projektů / Consultant
for strategic documents and
for investment projects

externí spolupracovník pro
oblast inovací a lidských zdrojů
/ External consultant for innovation and human resources
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konzultant investičních projektů v silničním hospodářství,
projektů pro oblast životního
prostředí a občanskou
vybavenost / Consultant for
investment projects in road
management, environment
and public facilities

konzultant pro oblast projektových záměrů a finančních
analýz / Consultant for project
intentions and financial
analyses

konzultant pro oblast podnikatelských a mezinárodních
projektů / Consultant for
enterprise and international
projects

konzultant investičních
projektů v oblasti životního
prostředí a občanské vybavenosti / Consultant for
investment in environment
and public facilities

konzultant pro oblast státních podpor a neinvestičních
projektů / Consultant for
state aid projects and non-investment projects

konzultant pro oblast
lidských zdrojů a neinvestičních projektů / Consultant
for human resources and
noninvestment projects
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konzultant investičních
a neinvestičních projektů
v oblasti vzdělávání /
Consultant for investment and
noninvestment educational
projects

konzultant pro řízení dlouhodobých projektů / Long-term
projects consultant

POZNÁMKY / NOTES
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